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ZAPISNIK  

 

2.  sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održane u 
utorak, 16. listopada 2012. s početkom u 15,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 
Trg maršala Tita 14. 

 

1. Prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš, rektor 

- Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje 

- Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju 

- Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju 

- Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Prof. dr. sc. Zdravko Kapović, Geodetski fakultet - predsjednik Vijeća tehničkog područja 

3. Prof.dr.sc. Edi Maletić, Agronomski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 

4. Prof. dr. sc. Ivica Kostović, Medicinski fakultet –predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

5. Prof. dr.  sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

6. Red. prof. Enes Midžić – predsjednik Vijeća umjetničkog područja 

7. Prof.dr.sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

8. Prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

9. Prof. dr. sc. Nada Čikeš, Medicinski fakultet 

10. Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

11. Prof. dr. sc. Dražen Matičić, Veterinarski fakultet 

12. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet 

13. Prof. dr. sc. Milan Oršanić, Šumarski fakultet 

14. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

15. Prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet 

16. Prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj Todorović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

17. Prof. dr. sc. Nataša Erjevec, Ekonomski fakultet 

18. Prof. dr. sc. Sanda Rašić, Ekonomski fakultet 

19. Prof. dr. sc. Zoran Parać, Pravni fakultet 

20. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo,Učiteljski fakultet 

21. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, Fakultet organizacije i informatike 

22. Prof.dr.sc. Nenad Zakošek, Fakultet političkih znanost 

23. Prof.dr.sc. Damir Boras Filozofski fakultet 

24. Prof. dr. sc. Miljenko Jurković, Filozofski fakultet 

25. Prof. dr. sc. Borislav Grgin, Filozofski fakultet 

26. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 

27. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, Kineziološki fakultet 

28. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 
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29. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

30. Prof. dr. sc. Nikola Sarapa, Prirodoslovno-matematički fakultet 

31. Prof. dr. sc. Mladen Juračić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. Prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 

34. Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

35. Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

36. Prof. dr. sc. Ivan Juraga, Fakultet strojarstva i brodogradnje  

37. Prof. dr. sc. Toma Udiljak, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

38. Prof. dr. sc. Faruk Unkić, Metalurški fakultet 

39. Prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, Fakultet prometnih znanosti 

40. Prof.dr.sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet 

41. Prof.dr.sc. Miodrag Roić, Geodetski fakultet  

42. Prof.dr.sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 

43. Prof.dr.sc Diana Milčić, Grafički fakultet 

44. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 

45. Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

46. Red. prof. Borna Baletić, Akademija dramske umjetnosti 

47. Izv. prof. Mladen Janjanin, Muzička akademija 

48. Doc. Josip Baće, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

49. Ivan Čanjevac, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija  

50. Dunja Jurić, Hrvatski studiji  

51. Ante Pavlov, Akademija dramske umjetnosti 

52. Krešo Jelinčić, Stomatološki fakultet 

53. Josip Čulig, Katolički bogoslovni fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija  

54. Martin Starčević, Fakultet prometnih znanosti 

55. Goran Fruk, Agronomski fakultet 

 

Ostali prisutni 
 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Srca 

- prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet 

- dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet 

 



 3

Iz stručne službe Rektorata   

- Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica 

- Melani Vukmirica, dipl. iur., pomoćnica rektora za pravna pitanja 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za akademske poslove 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

 

*** 

Prije otvaranja 2. sjednice Senata u 344. akademskoj godini (2012./2013.), rektor, prof. dr. sc. 
Aleksa Bjeliš  pozdravio je sve prisutne, najavio izvanrednu sjednicu Senata dana 30. listopada 
2012. te predložio manje izmjene dnevnog reda u smislu da se dopunjuje točka 6 na način da se 
doda podtočka b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu preporuka 

reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet; podtočka c) Izvješće o akciji DORH-a na 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te podtočka 16 b) Proračun Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu. 

Dnevni red je uz navedene izmjene jednoglasno prihvaćen te je Senat nastavio rad po točkama 
kako slijedi. 

Dnevni red: 

1)a) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za 2012. godinu 

   b) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ za 2012. godinu 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15.izvanredne sjednice Senata u 343. 
akademskoj godini (2011./2012.) održane 11. rujna  2012. , izvršenje zaključaka i 
prihvaćanje zapisnika 16. redovite sjednice Senata u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 
održane 18. rujna  2012. i 1. izvanredne sjednice Senata u 344. akademskoj godini 
(2012./2013.) održane 2. listopada  2012. 

3) Izbori u zvanja 

   a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora trajno   

   b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora na 
vrijeme od pet godina 

   c)  Potvrda izbora u naslovno  znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od pet godina 

 4) a) Izvješće o rezultatima upisa studenata u I. godinu predddiplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 2012./2013. godini 

     b) Utvrđivanje kriterija za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija na 
Sveučilištu u   Zagrebu u akademskoj godini 2013./2014.  
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     c) Dopunska isprava o studiju – usklađivanje s Pravilnikom o izmjenama i dopunama    
Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju 

5) Prijedlog Ugovora o punoj subvenciji participacije u troškovima studija redovitih 
studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. – polazišta za 
raspravu o ciljevima Ugovora 

6) a) Izmjene i dopune Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na 
drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (iz 2009.) 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog 
izvješća za Grafički fakultet  

c) Izvješće o akciji DORH-a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

7) Istraživanje 

     a) Financiranje istraživačke djelatnosti 

      b) Pokretanje inicijative za otvaranje novog ciklusa razvojnih radnih mjesta za znanstvene 
novake (predlagatelj PMF) 

8) Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog  
studija Menadžment turizma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

9) a)Izvješće o radu Odbora za doktorske programe  za akademsku godinu 2011./2012. 

        b) Donošenje Odluke o priznavanju doktorskih tema za doktorske kandidate koji su 
stjecali stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija 

        c) Donošenje Odluke o obveznom korištenju Online baze doktoranada 

        d) Donošenje Odluke o obvezama doktora znanosti i sastavnice nakon obrane 
doktorata 

10)  Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

11) Sveučilišna nastavna literatura 

12) Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu 

13) Donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova Akademije 
likovnih umjetnosti te Pravilnika o ustroju radnih mjesta Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta  

14)  Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

15) Imenovanje zamjenskog člana iz reda studenata preddiplomskog i diplomskog studija u 
Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu   
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16) a) Davanje suglasnosti  dekanu Filozofskog fakulteta za sklapanje ugovora u iznosu 
većem od 3 miliona kuna  

b) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu 
 
17) Ostalo  

*** 

1)a) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za 2012. godinu 

Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, izvijestio 
je Senat da su pristigli prijedlozi dviju sastavnica Sveučilišta koji sadrže kompletnu propisanu 
dokumentaciju. Predloženici su prof. dr. sc. Antonije Dulčić s Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Gordana Pavlović s Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo u sastavu: akademik Slaven Barišić, prof. dr.sc. 
Goran Durn, akademik Nikola Kallay, prof. dr. sc. Biserka Nagy i prof. dr. sc. Mirko Primc, 
pažljivo je razmotrilo cjelokupni opus svakog od kandidata. Uzimajući u obzir sva tri elementa 
koja su prema Pravilniku postavljena kao ključna za dodjelu Nagrade (ostvareni znanstveni 
rezultati, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u 
području prirodnih znanosti) utvrdilo je da su obje kandidature dobro utemeljene i predloženi 
vrsni kandidati. Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo da se po svome cjelokupnom opusu posebno 
ističe prof. dr. sc. Antonije Dulčić te predlaže Senatu Sveučilišta u Zagrebu da mu dodijeli 
Nagradu „Andrija Mohorovičić“ za istaknute znanstvene radove u području visokotemperaturne 
supravodljivosti i mjerenja mikrovalnih svojstava materijala, za prijenos znanja i stručni odgoj 
studenata i mladih stručnjaka, za javnu djelatnost i promicanje imena Fakulteta i Sveučilišta u 
zemlji i inozemstvu. 

Rektor Bjeliš dodaje kako je profesor bio predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
u jednoj, vrlo nemogućoj situaciji kada je trebalo vrednovati na stotine studijskih programa te je 
zaslužan i za uvođenje softverskog sustava MOZVAG, a u cilju olakšanja procedure vrednovanja 
i izdavanja dopusnica za studijske programe. U novije vrijeme, profesor Dulčić obnaša dužnost 
predsjednika Radne skupine za državnu maturu. 

� Senat je jednoglasno dodijelio Nagradu „Andrija Mohorovičić“ za 2012. godinu 
prof. dr. sc. Antoniju Dulčiću s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

   b) Donošenje odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“ za 2012. godinu 

Prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju, izvijestio 
je Senat da je pristigao prijedlog samo jedne sastavnice Sveučilišta koji sadrži kompletnu 
propisanu dokumentaciju. Predloženica je prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić s Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Mladen 
Andrassy, prof. dr.sc. Goran Durn, prof. dr. sc. Antun Glasnović, prof. dr. sc. Bojan Baletić i 
prof. dr. sc. Branko Jeren jednoglasno je predložilo da se Nagrada „Fran Bošnjaković“ za 2012. 
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godinu dodijeli prof. dr. sc. Ani Mariji Grancarić za istaknute znanstvene rezultate, za 
unapređenje i razvitak tekstilno-kemijske tehnologije, za prijenos znanja i stručni odgoj studenata 
i mladih stručnjaka, za javnu djelatnost i promicanje imena Fakulteta i Sveučilišta u zemlji i 
inozemstvu. 

� Senat je jednoglasno dodijelio Nagradu „Fran Bošnjaković“ za 2012. godinu prof. 
dr. sc. Ani Mariji Grancarić s Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Prije prelaska na drugu točku dnevnog reda, rektor Bjeliš informirao je Senat o dodjeli priznanja 
profesoru Mladenu Janjaninu i profesorici Cyntihiji Hansell Bakić, koji su odlikovani visokim 
državnim odličjem od predsjednika RH povodom Dana državnosti , uputivši im osobne čestitke, 
kao i čestitke u ime Senata, a što je Senat podržao velikim pljeskom.  

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 15. izvanredne sjednice Senata u 
343. akademskoj godini (2011./2012.) održane 11. rujna  2012. , izvršenje zaključaka 
i prihvaćanje zapisnika 16. redovite sjednice Senata u 343. akademskoj godini 
(2011./2012.) održane 18. rujna 2012. i 1. izvanredne sjednice Senata u 344. 
akademskoj godini (2012./2013.) održane 2. listopada  2012. 

Zapisnici 15. izvanredne sjednice Senata održane 11. rujna 2012. te 16. redovite sjednice Senata 
održane 18. rujna 2012. prihvaćeni su jednoglasno i bez primjedaba. Na zapisnik 1. izvanredne 
sjednice Senata održane 2. listopada 2012. priložena je pisana primjedba dekanice Biljane 
Kovačević Zelić, vezano uz točku 2, a koja je uvažena i unesena u spomenuti zapisnik te je isti, 
također jednoglasno prihvaćen. 

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije izvijestila je o Zaključku 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kojim se ne odobrava provođenje integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, unatoč tome što su spomenuti studiji 
jednoglasno usvojeni na sjednici Senata održanoj 17. travnja 2012., a Agencija za znanost i 
visoko obrazovanje pozitivno ocijenila integrirane studijske programe. Naime, u spomenutoj 
odluci stoji kako zahtjev Muzičke akademije nije u skladu s bolonjskim ciljevima za čiju se 
provedbu RH obvezala potpisivanjem Bolonjske deklaracije. Nacionalno vijeća smatra da ne 
postoje opravdani razlozi za odobravanjem navedenih studijskih programa, budući da Muzička 
akademija ima već izdane dopusnice za izvođenje preddiplomskih i diplomskih studija. U tom 
smislu Muzička akademija dostavila je zamolbu za podršku Senata za preispitivanjem 
spomenutog Zaključka. Naime, prema mišljenju Muzičke akademije, Nacionalno vijeća za visoko 
obrazovanje, kao zadnja instanca u postupku odobravanja, odbilo je predložene programe uz 
nedostatno obrazloženje. Naime, vodeći se načelima struke, koja je po svemu izuzetno specifična 
te temeljem dosadašnjih iskustava u provedbi studijskih programa prema predbolonjskom i 
bolonjskom modelu, Muzička akademija smatra da je upravo ovakav predloženi studijski 
program najbolje rješenje za visokoškolsko glazbeno obrazovanje, što su potvrdili i recenzenti 
inozemnih muzičkih akademija, kao i dekani tih institucija (Ljubljana, Sarajevo, Graz) te 
ustanove koje predstavljaju dionike tržišta rada za diplomante Muzičke akademije (Hrvatsko 
društvo glazbenih umjetnika, Zagrebačka filharmonija, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, 
Hrvatsko društvo skladatelja,  i dr.). Primjer Muzičke akademije uistinu je poseban, zbog vrlo 
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suženih mogućnosti vertikalne prohodnosti koja je neostvariva van polja glazbene umjetnosti, a 
ponegdje, niti unutar grana te tržište rada ne predviđa radna mjesta za sveučilišne prvostupnike 
muzike, stoji u spomenutoj zamolbi. 

Međutim, prorektorica Divjak naglašava da ovdje nema potrebe za daljnjom raspravom, budući 
da je ista provedena u trenutku kad je Senat odobravao studijske programe. O temi integriranih 
studija morali bi imati posebnu točku i u tom smislu pripremiti argumentiranu raspravu, kako 
bi se vidjelo koji je konačan stav Sveučilišta vezano uz uvođenje ovakvih programa. Dok se ta 
rasprava ne pripremi, sve prethodno rečeno je samo informacija Senatu, budući da je odluka 
Senata vezana uz konkretne studijske programe, ionako donesena, zaključuje prorektorica.  

3) Izbori u zvanja 

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrde izbora u zvanja, Senat je izvijestila 
prorektorica Divjak, kako slijedi: 

a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora 
trajno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                

Rd
br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje 

1. 640-
03/12 

-07/104 

dr. sc. 
Dubravko 

HORVAT 16.01.2007. 07.12.2011. 7/12 Šumarski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/opće 
strojarstvo 
(konstrukcije) 

2. 640-
03/12 

-07/169 

dr. sc. 
Ranko 

BILIĆ   10.07.2007. 04.04.2012. 8/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke medicinske 
znanosti/ortopedija 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog profesora 
na vrijeme od pet godina 

Rd 

br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rekt. 

zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umjet
.područje 

Znan./umjet.polje 

1. 640-
03/12-
07/158 

dr. sc. 
Krešo 

ZADRO 19.02.2004. 
ponovni 
izbor: 
26.05.2009. 

13.01.2012. 4/8 Prirodoslov
no-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

fizika/fizika 
kondenzirane tvari 
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2. 640-
03/12-
07/160 

dr. sc. 
Miroslav 

POŽEK 23.10.2003. 
ponovni 
izbor: 
28.10.2008. 

13.01.2012. 6/8 Prirodoslov
no-
matematički 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

fizika/fizika 
kondenzirane tvari 

3. 640-
03/12-
07/170 

dr. sc. 
Valerije 

VRČEK 25.10.2006. 09.03.2012. 5/8 Farmaceuts
ko-
biokemijski 
fakultet 

prirodne 
znanosti 

kemija/organska 
kemija 

4. 640-
03/12-
07/138 

dr. sc. 
Nada  

VUČETIĆ 24.09.2007. 04.07.2012. 4/8 Geodetski 
fakultet 

tehničke 
znanosti 

geodezija/kartografi
ja 

5. 640-
03/12-
07/156 

dr. sc. Ivica SMOJVER 12.11.2007. 23.05.2012. 5/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnj
e 

tehničke 
znanosti 

zrakoplovstvo, 
raketna i svemirska 
tehnika/konstrukcija  
i  osnivanje letjelica 

6. 640-
03/12-
07/157 

dr.  sc. Igor  BALEN 10.12.2007. 23.05.2012. 6/8 Fakultet 
strojarstva i 
brodogradnj
e 

tehničke 
znanosti 

strojarstvo/procesno 
energetsko 
strojarstvo 

7. 640-
03/12-
07/164 

dr. sc. Nina POLJIČA
K MILAS 

14.04.2008. 29.06.2012. 5/8 Veterinarski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

veterinarska 
medicina/temeljne i 
pretkliničke 
veterinarske 
znanosti 

8. 640-
03/12-
07/165 

dr. sc. 
Nenad 

TURK   18.05.2009. 25.07.2012. 7/8 Veterinars
ki fakultet 

biomedicin
a i 
zdravstvo 

 

veterinarska 
medicina/veterinar
sko javno 
zdravstvo i 
sigurnost hrane 

9. 640-
03/12-
07/166 

dr. sc. 
Željka 

MATAŠIN 14.04.2008. 25.07.2012. 4/8 Veterinarski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

 

veterinarska 
medicina/animalna 
proizvodnja i 
biotehnologija 

10. 640-
03/12-
07/167 

dr. sc. 
Dalibor 

POTOČNJAK   17.11.2008. 25.07.2012. 5/8 Veterinars
ki fakultet 

biomedicin
a i 
zdravstvo 

 

veterinarska 
medicina/veterinar
ske kliničke 
znanosti 

11. 640-
03/12-
07/155 

dr. sc. 
Dario 

BARIČEVIĆ 21.05.2008. 04.06.2012. 5/8 Šumarski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

šumarstvo/ekologija 
i uzgajanje šuma 

12. 640-
03/12-
07/162 

dr. sc. 
Tomislav 

PORŠINSKY   20.5.2009. 04.07.2012. 7/8 Šumarski 
fakultet 

biotehničke 
znanosti 

šumarstvo/šumars
ke tehnologije i 
menadžment 

13. 640-
03/12-
07/161 

dr. sc. 
Gordana 

KERESTEŠ 12.04.2007. 11.01.2012. 5/8 Filozofski 
fakultet 

društvene 
znanosti 

psihologija/razvojna 
psihologija 
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Profesor Juračić skreće pozornost na pristupnike pod rednim brojevima 8-Nenad Turk, 
Veterinarski fakultet, 10-Dalibor Potočnjak, Veterinarski fakultet te 12-Tomislav Poršinsky, 
Šumarski fakultet. S obzirom na to da se radi o izboru nakon 3 godine, iz priloženih obrazloženja 
dekana ne može se iščitati da je riječ o izvrsnim kandidatima, kazao je profesor, primjećujući da 
je to vrlo česta pojava na nekim dijelovima Sveučilišta, s čim se složio i dekan Hamzić, koji je 
iskazao i negodovanje prema činjenici da pristupnici osobno podnese zahtjeve za napredovanja u 
viša znanstveno-nastavna zvanja, što je, po njegovu mišljenju, akademski nedopustivo. Također, 
osvrnuo se i na praksu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji se striktno drži rokova odnosno 
ne prakticira mogućnost ranijeg napredovanja u viša znanstveno-nastavna zvanja. S obzirom na to 
da je bio prozvan pristupnik sa Šumarskog fakulteta, dekan Oršanić izjavljuje kako je Fakultet 
postupio u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilniku 
Vijeća biotehničkog područja te u tom smislu ne vidi razloge zbog kojih bi se Šumarski fakultet 
rukovodio onim pravilima koji vrijede na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Ponukana 
izjavom dekana Hamzića o tome kako podnošenje osobnog zahtjeva za napredovanje u više 
zvanje nije dobra akademska praksa, dekanica Krička osvrnula se na uvjete Matičnog 
povjerenstva za biotehničke znanosti, prema kojima pristupnik u slučaju napredovanja nakon tri 
godine mora osobno podnijeti zahtjev te je propisano da isti mora ostvariti više uvjeta u odnosu 
na izbor nakon 5 godina i to u vrijednosti 100% veličine. U tom slučaju, dekan mora navedene 
uvjete provjeriti i svojim potpisom potvrditi da pristupnik ispunjava sve uvjete izvrsnosti, što je 
ovdje i učinjeno. Matično povjerenstvo daje svoje mišljenje, i ako je isto pozitivno, ide se u 
daljnji postupak. Nadalje, profesor Maletić pojašnjava kako pristupnik s biotehničkog područja 
mora, prema Pravilniku Vijeća biotehničkog područja ostvariti 50% više uvjeta od onoga što 
pristupnik mora ostvariti da bi napredovao u više zvanje nakon tri, a prije četiri godine od 
prethodnog izbora u gotovo dvostruko kraćem vremenu (stvar je u tome što  su zakonski uvjeti u 
tom smislu minimalno postavljeni).  

Nakon izjava gore spomenutih profesora, razvila se vrlo iscrpna rasprava, u kojoj se zahtijevalo 
pojedinačno glasovanje za svakog od pristupnika, nakon čega su neki članovi Senata bili protiv 
takve odluke, budući da se u svim dosadašnjim slučajevima glasovalo u „paketu“. Rektor Bjeliš 
ukazuje na uobičajenu akademsku praksu vezanu uz način glasovanja. Naime, ukoliko samo 
jedan član Senata zatraži promjenu načina glasovanja te navedeno obrazloži, onda se tako i 
postupi. Profesor Midžić skreće pozornost na činjenicu da Senat u ovakvim slučajevima ne 
provjerava kvalitetu pristupnika, budući da to čine druga tijela. Ovdje Senat ad hoc odlučuje o 
sudbini ovih profesora, jer isti nema uvid u svu potrebnu dokumentaciju, a uvjeti Rektorskog 
zbora su nedorečeni i neutemeljeni. Dekan Parać ističe kako navedeni pristupnici ispunjavaju 
sve pretpostavke za izbor u zvanje redovitog profesora, jer postojeće zakonske odredbe to 
dopuštaju. Dakle, kada bi Senat u spomenutim slučajevima donio drugačiju odluku odnosno ne 

14. 640-
03/12-
07/142 

Dalibor STOŠIĆ 15.04.2008. 09.05.2012. 3/8 Akademija 
likovnih 
umjetnosti 

umjetničko 
područje 

likovne 
umjetnosti/kiparstvo   

15. 640-
03/12-
07/145 

Marina  NOVAK   17.06.2008. 01.06.2012. 7/8 Muzička 
akademija 

umjetničko 
područje 

glazbena 
umjetnost/reprodu
kcija glazbe-
sviranje 
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potvrdio izbor, postupio bi suprotno zakonskoj odredbi. Akademska tajnica Olga Šarlog 
Bavoljak naglašava kako postupak izbora u zvanje redovitog profesora završava potvrdom na 
Senatu. Ukoliko Senat ne da suglasnost, postupak ne završava - u tom slučaju, upravni bi spor 
završio u korist pristupnika.  Profesor Jurković podržao je kolege s PMF-a te podsjetio da je 
Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu dalo 
Senatu na odlučivanje prijedlog uvođenja dodatnih, jedinstvenih kriterija, što isti, većinom 
glasova nije prihvatio. Naime, mnoge sastavnice Sveučilišta nisu željele imati zajedničke 
kriterije, jer se na taj način ne bi mogla ostvarivati napredovanja s minimalnim uvjetima, a što se 
tiče pojma izvrsnosti, ističe da svaka sastavnica taj pojam različito definira. Rektor Bjeliš 
naglašava da se Senat treba pouzdati u ispunjavanje kriterija i pozitivna mišljenja ranijih instanca 
u postupku, naglašavajući da ponovno treba otvoriti temu oko usuglašavanja i ujednačavanja 
kriterija za izbor i napredovanje na ovom Sveučilištu, jer u suprotnom, ne bi bilo niti ove 
rasprave. Na kraju svog izlaganja, rektor je u tom smislu zamolio Povjerenstvo za utvrđivanje 
kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu da iznese svoje elemente u cilju 
određivanja jedinstvenih kriterija na Sveučilištu u Zagrebu. 

� Nakon pojedinačnog glasovanja za svakog od pristupnika, Senat je jednoglasno 
potvrdio izbor u znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna zvanja svih pristupnika, 
osim pod rednim brojem 8-Nenad Turk, Veterinarski fakultet, čiji je izbor potvrđen 
uz jedan suzdržan glas; pod rednim brojem10-Dalibor Potočnjak, Veterinarski 
fakultet uz dva suzdržana glasa te pod rednim brojem 12-Tomislav Poršinsky, uz 
jedan suzdržan glas. 

 

c)  Potvrda izbora u naslovno  znanstveno-nastavno/umjetničko nastavno zvanje redovitog 
profesora na vrijeme od pet godina 

                                     

Rd
br. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Br. 
Uvjeti 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umj. 
područje 

Znan./umjet.polje 

1. 640-
03/12 

-07/94 

dr. sc. 
Stjepan 

MATKOVIĆ 08.02.2007. 29.02.2012. 4/8 Hrvatski 
studiji 

humanističke 
znanosti 

povijest/hrvatska i 
svjetska moderna i 
suvremena povijest 

Prijedlog je jednoglasno potvrđen. 

 

4) a) Izvješće o rezultatima upisa studenata u I. godinu predddiplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 2012./2013. godini 

Prorektorica Divjak izvještava da je za akademsku godinu 2012./2013. Senat Sveučilišta u 
Zagrebu odobrio ukupnu upisnu kvotu od 12511 upisnih mjesta, od toga 10568 za redoviti studij 
namijenjen hrvatskim državljanima. Za izvanredne studente bila su osigurana 1535 upisna mjesta 
te 408 mjesta za strane studente. Ove smo godine upisali 206 studenta više nego u akademskoj 
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godini 2011./2012. U ovom trenutku nedostaju podaci o upisima na stručni studij za izobrazbu 
trenera Kineziološkog fakulteta (kvota 300). Za ovu akademsku godinu sklopljen je ugovor s 
MZOS-om koji pokriva troškove participacije redovitih studenata prve godine preddiplomskog, 
integriranog i stručnog studija te diplomskog studija. U dva upisna roka (srpanj, rujan 2012.) 
upisano je ukupno 11440 studenta, od toga 10265 redovitih studenata, 85 stranih studenta i 1090 
izvanrednih studenata. Dakle, popunjenost je na ukupnoj kvoti na razini od 91.44%, što je za oko 
1% više nego 2011.  Redoviti studij je popunjen 97,13%  (2011: 94.90 %),  izvanredni studij 71 
% (2011: 76.51 %), a najslabija je popunjenost kvote za strane studente - svega 20,83 % (2011: 
22.74%). Popunjenost stručnih studija je 69,49 % na ukupnoj razini što je manje nego prošle 
godine (2011: 72.23%), međutim nakon što će biti kompletirani upisi na Kineziološki fakultet 
pretpostavlja se da će biti na razini prošle godine. Slabija je popunjenost stručnih i izvanrednih 
studija. U ovogodišnjim upisnim rokovima bilo je i manje tehničkih problema pri upisu (problem 
„pomicanja crte“) kao i odustajanje studenata od upisa nakon potvrđenih upisa (zbog studija u 
susjednim zemljama, ekonomske krize i sl.). Nepopunjena je ostala i upisna kvota studija 
inženjerstva na engleskom jeziku. Područje društvenih znanosti bilježi popunjenost od 89,69 % 
(2011:  89.83%), humanističke znanosti 92,72% (2011: 84.15%), umjetničko područje 88,66% 
(2011: 84.15%), biotehničke znanosti 95,98% (2011:  95.15%), biomedicinske znanosti 98, 97% 
(2011:  100.14%), tehničke znanosti 92,83% (2011:  91.36%), a područje prirodnih znanosti 
87,56% (2011: 94.02%). U prosjeku su sva područja znanosti i umjetnosti podjednako dobro 
popunjena, ali treba izdvojiti gotovo maksimalnu popunjenost u biomedicinskom, te s druge 
strane nešto nižu popunjenost kod prirodnih znanosti. 

Na kraju svog izlaganja, prorektorica je zamolila sastavnice da pomno pogledaju priloženu 
tablicu i u slučaju određenih korekcija, iste dostave u što skorijem roku, a u svrhu kompletiranja 
materijala. 

� Senat je jednoglasno usvojio rezultate upisa studenata u I. godinu predddiplomskih 
studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 2012./2013. godini. 

 

b) Utvrđivanje kriterija za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija na 
Sveučilištu u   Zagrebu u akademskoj godini 2013./2014.  

Prorektorica Divjak izvještava da je Radna skupina za državnu maturu, imenovana od Senata 
Sveučilišta u Zagrebu, raspravljala na sastanku održanom 12. listopada 2012. godine o pristiglim 
prijedlozima upisnih kriterija za upis na I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 
diplomskih te stručnih studija u ak. god. 2013./2014. te podsjeća da je Senat u 2011. na prijedlog 
Radne skupine za državnu maturu prihvatio preporuku za određivanje upisnih kriterija (priloženi 
kao dopunski materijal u ovoj točki dnevnog reda), a na koje je prorektorica ukratko podsjetila, 
navodeći one fakultete koji nisu postupili sukladno navedenim preporukama. 
1. Uzimanje u obzir A razine matematike kod upisa na tehničke i prirodoslovne studije 

Unatoč preporukama, razinu B (osnovna razina) iz matematike zadržali su u svojim ovogodišnjim 
prijedlozima četiri tehnička fakulteta :  

• Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,  
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• Geotehnički fakultet,  

• Metalurški fakultet i  

• Tekstilno tehnološki fakultet 
2. Na Sveučilištu u cjelini prevladava zahtjev za razinom A (viša razina) kod barem jednog 
od obveznih predmeta. Ipak, na nekim fakultetima prihvaćaju se sva tri obvezna predmeta 
državne mature na razini B (niža razina). 

• Agronomski fakultet,  

• Šumarski fakultet,  

• Kineziološki fakultet 

• Tekstilno-tehnološki fakultet  
3. Revizija uvjeta „bilo koji izborni predmet“ u društveno humanističkom području  

• Filozofski fakultet, 

• Hrvatski studiji  

• Katoličko-bogoslovni fakultet 
4. Uvođenje uvjeta (i bodovanja) hrvatskog jezika na razini A za upise na sve nastavničke 
studije 

• PMF 

5. Prijedlozi za snižavanje razine za matematiku.  
Zahtjev Učiteljskog fakulteta koji se odnosi na vraćanje upisnog kriterija za matematiku na B 
razinu, nakon samo godinu dana primjene odluke za uzimanje u obzir matematiku A razine. 
Prijedlog je Radne skupine da se prihvati prijedlog za Rani i predškolski odgoj, ali ne i za 
Učiteljske studije.  

Temeljem navedenoga, predlaže se da se upisni kriteriji, koji nisu u skladu sa 
spomenutim preporukama, daju na ponovno razmatranje sastavnicama te će se o njihovom 
prihvaćanju odlučiti na sjednici Senata u listopadu/studenome 2012., pri čemu su sastavnice, 
nakon rasprave na stručnim vijećima, dužne Senatu obrazložiti prijedlog, zaključila je 
prorektorica.  

Potom je otvorena rasprava. Dekan Prskalo obrazložio je zahtjev Učiteljskog fakulteta o 
promjeni uvjeta upisa na studijske programe u kojima se traži osnovna razina matematike, 
kazujući kako su studenti Učiteljskog fakulteta orijentirani prema društveno-humanističkom 
području te što je veći postotni udio pristupnika zainteresiranih za studijske programe Učiteljskog 
fakulteta (80%) biralo osnovnu razinu matematike na državnoj maturi. Također, pregledom 
podataka, pokazalo se da su svi fakulteti društvenog smjera na Sveučilištu zadržali osnovnu 
razinu. Na isti način postupili su Učiteljski fakulteti u Republici Hrvatskoj. Dosadašnje analize na 
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nemaju jasne naznake zašto je na nekim studijskim 
programima ostalo slobodnih mjesta. Moguće zaključke možemo povezati s višom razinom 
matematike koju našu potencijalni studenti nisu prijavili, a time nisu ispunili osnovne kriterije za 
upis na Fakultet. Slijedom navedenoga, dekan predlaže Senatu da se zahtjev Fakulteta usvoji. No, 
ukoliko Senat donese drugačiju odluku, mi ćemo je prihvatiti, kazuje dekan te dodaje da je 
argumentirano mišljenje Fakultetskog vijeća kako takva odluka ne bi bila u redu. Prorektorica 
Divjak navodi kako nije provedena temeljita analiza upisa studenata na studijske programe te se 
u tom smislu i ne može govoriti o tome da je uvođenje razine A matematike utjecalo na rezultate 
upisa. Sukladno navedenom, rektor Bjeliš predlaže da sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća 
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Učiteljskog fakulteta prisustvuju članovi Radne skupine za državnu maturu na čelu s 
prorektoricom Divjak, kako bi se razriješile sve nedoumice odnosno da se vidi koji su se stavovi 
iskristalizirali ovdje, a koji na Fakultetskom vijeću, u cilju pronalaženja najboljeg mogućeg 
rješenja. Dekan Kurajica molio je pojašnjenje u smislu što znači da sastavnice ponovno 
razmotre svoje upisne kriterije. Dekan smatra da je vijeće sastavnice svjesno svojih odluka, i ne 
vidi koji su novi elementi nastali da bi došlo do promjene. Nadalje, dekan postavlja pitanje kakvi 
su pokazatelji zbog kojih se favorizira A razina matematike (neki mjerljivi pokazatelji uspjeha 
studenata, postotaka upisa, prolaznosti, broja stečenosti ECTS bodova i slično). Rektor Bjeliš 
kazuje kako je dobro pogledati koji dio gradiva se traži na kojem testu (što se traži na testu 
matematike razine B, a što na testu matematike razine A). Isto tako, novi element za promjenu 
mogao bi biti ujednačavanje kriterija upisa na Sveučilištu u cjelini. Prorektorica Divjak 
napominje da se u ovom slučaju radi o postupku koji se već tri godine za redom provodi kroz 
dvije sjednice Senata, iz razloga da se vide koji su to upisni kriteriji i naprave usporedbe. Prošle 
godine, nakon drugog kruga usuglašavanja na Senatu, došli smo do toga da su se za pojedine 
studijske programe, po mišljenju Radne skupine, upisni kriteriji promijenili na bolje, a rezultati 
upisa koje imamo ove godine, pokazuju da to nije na štetu upisa (barem ne, ako se gleda 
Sveučilište u cjelini). Profesor Vanček smatra da Sveučilište mora inzistirati na tome da razina B 
niti iz jednog predmeta ne može biti razina osnovne škole. Razina B mora biti razina srednje 
škole, ali se u tom slučaju može raditi o rutinskim zadacima. Dekan Unkić kazuje kako je 
Metalurški fakultet (kao jedan od tehničkih fakulteta na kojem su sva tri obvezna predmeta 
državna mature na razini B) ove godine organizirao nulti semestar, gdje se studentima omogućilo 
da odslušaju predavanje iz matematike, fizike i kemije, kako se ne bi rušio, ionako nizak kriterij 
prolaznosti.  Prorektorica Divjak napominje da bi Metalurški fakultet takvo rješenje trebao 
staviti u obrazloženje, kako bi se znalo temeljem čega je donesena takva odluka. 

Rektor Bjeliš naglašava važnost usuglašavanja kriterija za upis studenata u I. godine studija zbog 
održavanja Smotre Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 15.-17. studenoga 2012. godine, kada će 
se javnosti predočiti uvjeti upisa na studije Sveučilišta. 

 

c) Dopunska isprava o studiju - usklađivanje s Pravilnikom o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju 

Dopunska isprava o studiju načinjena je prema predlošku koji su razvili Europska komisija, 
Vijeće Europe i UNESCO CEPES. Svrha dopunske isprave jest pružanje dostatne količine 
nezavisnih podataka radi olakšanja međunarodne transparentnosti i pravičnoga akademskog i 
stručnog priznavanja obrazovnih kvalifikacija (diploma, stupnjeva, certifikata i dr.). Dopunska 
isprava sadrži opis prirode, razine, konteksta, sadržaja i statusa studija koji je pohađala i uspješno 
završila osoba s izvornom ispravom o stečenoj kvalifikaciji,  a ne sadrži vrijednosne sudove, 
izjave o jednakovrijednosti ili prijedloge za priznavanje. Svih osam poglavlja mora biti 
popunjeno. Ako neki podatak nedostaje, mora postojati objašnjenje. Budući da je još u 12. 
mjesecu prošle godine donesen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju diploma 
i dopunskih isprava o studiju, a da je na Senatu u međuvremenu zaključeno da sve one sastavnice 
koje su krenule u izradu dopunskih isprava o studiju prema ranije važećem Pravilniku, završe tu 
proceduru prema tom Pravilniku te kako je taj ciklus završio, Sveučilište je u obvezi promijeniti 
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sadržaj dopunske isprave o studiju sukladno zakonskoj regulativi. U tom smislu predočen je 
primjerak s Fakulteta organizacije i informatike sukladno izmijenjenom Pravilniku, a koji je 
poslan Ministarstvu i Agenciji za mobilnost studenata. Najveća izmjena je u točki 4.2. vezano uz 
ishode učenja, za čije popunjavanje se pretpostavlja da će sastavnice imati najviše problema (do 
sada je održano nekoliko radionica na tu temu - posljednja radionica održana u mjesecu svibnju 
ove godine - u slučaju potrebe organizirat će se još jedna radionica za prodekane). Valja 
napomenuti da sve one sastavnice koje krenu u pripremu za promociju, moraju postupiti prema 
novom Pravilniku, zaključila je prorektorica Divjak. 

       

5) Prijedlog Ugovora o punoj subvenciji participacije u troškovima studija redovitih 
studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. - polazišta 
za raspravu o ciljevima Ugovora 

Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prorektorica za poslovanje izvještava da je MZOS uvažio veći dio 
primjedaba na prijedlog Ugovora. Ostalo je otvoreno samo jedno pitanje, a to je, kako se i na koji 
način realizira bonus na ugovor (10%) - da li godišnje, sukcesivno ili na kraju tog ugovora, što će 
se još razmotriti. Prorektorica se zahvalila svima onima koji su doprinijeli svojim primjedbama. 

Prorektorica Divjak kazuje kako su u članku 9. predmetnog Ugovora specificirani opći odnosno 
posebni ciljevi (grupa A i grupa B ciljeva), a u članku 10. izričito se navodi da bi iz grupe A 
ciljeva trebalo odraditi 3 cilja odnosno barem 1 iz grupe B ciljeva. U ovoj prvoj fazi, nakon 
rasprave na Senatu i u dva navrata na Rektorskom kolegiju u širem sastavu te Radnoj skupini koja 
je ad hoc osnovana radi razmatranja ovih pitanja ciljeva ugovora, došlo se, za sada, do prijedloga 
4 cilja iz grupe A (pri čemu je minimum 3 cilja). Naša je obveza da za svaki cilj za koji se 
odlučimo, razradimo ishode i rezultate odnosno indikatore u prvoj fazi kada se ugovara, 
pregovara i potpisuje Ugovor, a da nakon toga dostavljamo aktivnosti. Mi smo u prijedlogu 
kojega ste dobili napravili prvu verziju razrada aktivnosti, pri čemu sada ne trebamo o tim 
aktivnostima odlučivati, kao što ne trebamo niti zaključiti raspravu o svim rezultatima i ishodima. 
Opći cilj 1 odnosi se na stjecanje kvalifikacija kroz kraće razdoblje studiranja, u skladu s 
trajanjem predviđenim studijskim programom, gdje su razrađeni određeni ishodi koji su u skladu 
s našim prijedlozima iz strategije. O indikatorima treba još razgovarati (ovo je samo prvi 
prijedlog indikatora). Preduvjet da bi mogli ući u mjerenje indikatora jest da sve sastavnice za sve 
studijske programe ažurno vode podatke u ISVU sustavu, inače bi praćenje ovakvih ciljeva 
postalo preveliko administrativno opterećenje, a da ne govorimo o pogreškama. Opći cilj 2 odnosi 
se na olakšavanje pristupa studiju podzastupljenim skupinama studenata odnosno studentima s 
invaliditetom i studentima slabijeg socioekonomskog statusa. 
Opći cilj 3 odnosi se na povećanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, 
biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim (STEM) područjima te u informatičko-
komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja. Opći cilj 5 
odnosi se na studijske programe koji su utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima 
procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda 
učenja. Prorektorica Divjak također napominje da se Sveučilište u Zagrebu, vezano uz 2 cilja (cilj 
2 i cilj 5) prijavilo za sredstva IPA projekta, gdje smo prošli prvu fazu evaluacije te se u tom 
smislu nadamo povoljnim rezultatima u postizanju tih ciljeva. 
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Nadalje, kazuje kako u ovom prijedlogu nemamo razrađene posebne ciljeve, ali u suradnji sa 
studentima, sigurni smo da bi trebalo uključiti od posebnih ciljeva - cilj 1 - povećanje utjecaja 
studentskih evaluacija, nastavnika i nastave. Taj cilj bit će razrađen i dostupan. 
 

Na sjednici Senata, koja će se održati 30. listopada 2012. provest će se rasprava te donijeti odluka 
o navedenim ciljevima. 

 

6) Izmjene i dopune Odluke o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu na 
drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske (iz 2009.) 

Prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju podsjeća da je 
predmetna odluka u svim svojim bitnim dijelovima donesena u srpnju 2009. godine. Međutim, od 
vremena njezina donošenja, pa do danas bilo je dosta naznaka da takva odluka nije u potpunosti 
poštivana, što je bio razlog da se imenuje jedna ad hoc skupina koja je imala zadatak temeljito 
proučiti odluku iz 2009. i određene, uočene propuste ispraviti. U tom smislu, danas je pred 
Senatom prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvođenju nastave nastavnika 
Sveučilišta u Zagrebu na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, pri čemu je 
najveća izmjena u odnosu na raniju odluku, članak 2. 

Potom je otvorena rasprava. Dekanica Kovačević Zelić uputila je pitanje provedbene naravi 
izmijenjene odluke. Naime, Rudarsko-geološko-naftni fakultet je u ovoj akademskoj godini 
temeljem Ugovora iz 2009. odobrio sudjelovanje nastavnika za zimski semestar ove akademske 
godine, bez spoznaje da će doći do promjene ove odluke. Slijedom navedenoga, problem je u 
rokovima primjene, na način da se, ili mijenja datum početka primjene ili će se izmijenjena 
odluka primijeniti retrogradno. Prorektorica Kovačević pojašnjava da ukoliko je došlo do 
potpisivanja takvog ugovora, i ako sastavnica (Fakultetsko vijeće ili dekan) stoji iza te vrste 
suradnje, onda će se takav ugovor provesti post festum odnosno isti se mora dati na uvid rektoru, 
i zatražiti njegova suglasnost. 

Budući da više nije bilo priloga raspravi, Senat je pristupio glasovanju te jednoglasno donio  

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVOĐENJU NASTAVE NASTAVNIKA SVEUČILIŠTA U 
ZAGREBU NA DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA U HRVATSKOJ I IZVAN HRVATSKE 

I. Nastava  na drugim visokim učilištima 

Članak 1. 

1) Dopušteno izvođenje nastave na drugim visokim učilištima podrazumijeva: 

a)  izvođenje nastave na preddiplomskoj razini 
- izvođenje nastave u okviru redovnih programa drugih visokih učilišta 
- izvođenje nastave u okviru dislociranih studija* 

b)  izvođenje  nastave  na  diplomskoj  i doktorskoj razini  samo  ako na Sveučilištu u Zagrebu ne 
postoji program podudarnog sadržaja 

 c)  izvođenje nastave u okviru zajedničkih studija** 
- Ako je Sveučilište u Zagrebu nositelj studija, opterećenje nastavnika ulazi u redovito 

opterećenje nastavnika. 
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- Ako je nositelj tog istog studija drugo sveučilište, onda se opterećenje kroz zajednički studij 
smatra dodatnim izvan sveučilišnim opterećenjem. 

(2) Nastavnici Sveučilišta u Zagrebu ne mogu biti nositelji niti izvoditelji kolegija u postupku 
akreditiranja studijskih programa ostalih visokih učilišta. 

* dislocirani studij - studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu, a izvodi se u okviru nekog 
drugog sveučilišta ili visokoškolske institucije 

**     zajednički studij - studij Sveučilišta u Zagrebu koji ima dopusnicu (i dopusnicu druge 
institucije), a u izvedbi programa sudjeluju oba sveučilišta ili visokoškolske institucije. 

Članak 2. 

(1) Vanjsku nastavnu aktivnost na drugom visokom učilištu nastavnik Sveučilišta u Zagrebu 
može ostvariti isključivo temeljem  ugovora o suradnji u izvođenju nastave dvaju sastavnica 
visokih učilišta (sveučilišta) ili sastavnice Sveučilišta u Zagrebu i drugog visokog učilišta 
(veleučilišta, visoke škole i dr.) uz pisanu suglasnost čelnika sastavnice i/ili fakultetskog vijeća. 

(2) Preduvjet za sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka je potpisan sporazum o suradnji 
Sveučilišta u Zagrebu i drugog visokog učilišta. 

(3) U slučaju nepostojanja sporazuma o suradnji iz stavka 2. ovog članka, sastavnica je dužna 
zatražiti suglasnost rektora Sveučilišta u Zagrebu. Tek po dobivanju suglasnosti rektora 
Sveučilišta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu može pristupiti sklapanju ugovora iz članka 3. ove 
Odluke. 

(4) Ukoliko nastavnik Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na drugom visokom učilištu bez 
suglasnosti iz stavka 1. ovog članka ili bude nositelj ili izvoditelj kolegija u postupku 
akreditiranja studijskog programa drugog visokog učilišta pokrenut će se stegovni postupak u 
skladu s općim aktima sastavnice ili općim aktima Sveučilišta u Zagrebu.  

Članak 3. 

Ugovor mora sadržavati sljedeće podatke: 
- naziv   studijskog   programa   na  kojem  nastavu  izvode   nastavnici   sastavnice   ili 

Sveučilišta, 
- naziv predmeta te potrebnu satnicu koju  bi trebali izvoditi nastavnici sastavnice  ili 

Sveučilišta (satnicu treba izraziti kroz norma sat za svaki od dva semestra) 
- vrijeme i način izvođenja nastave 
- predviđeno  trajanje  izvođenja  nastave  na  navedenim  predmetima  (navesti  nakon 

koliko vremena se planira zamijeniti vanjskog suradnika s matičnim kadrom) 
- naknada  za  izvođenje  nastave  isključivo  se  može  ostvariti  preko  sastavnice  ili 

Sveučilišta (bez obzira radi li se o visokom učilištu u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske)  
- sastavnica  Sveučilišta  će  za  svaku  akademsku  godinu  samostalno  odrediti  koji 

nastavnici mogu  izvoditi nastavu na  drugom  visokom  učilištu  s  kojim  je potpisan 
ugovor (sastavnica je pri tome dužna poštivati odredbe Zakona i Kolektivnog ugovora). 

II.    Maksimalno opterećenje nastavom  na drugom učilištu 

Članak 4. 

Rad izvan Sveučilišta u Zagrebu može iznositi najviše jednu trećinu punog nominalnog nastavnog 
opterećenja. 
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III.   Mogućnost dodatnog nastavnog opterećenja znanstvenih novaka  i asistenata 

Članak 5. 

Asistentima, visim asistentima i znanstvenim novacima nije dopušteno ni u kakvom obliku 
izvođenje nastave na institucijama izvan matičnoga Sveučilišta. 

IV. Sudjelovanje u  izvođenju nastave  na  visokoškolskim institucijama u  svijetu 
prepoznatljivima po svojoj izvrsnosti 

Članak 6. 

(1) Odredbama članaka 1. - 5. ove Odluke ne obuhvaćaju se nastavne obveze nastavnika 
Sveučilišta u Zagrebu na drugim europskim  institucijama  i institucijama na drugim kontinentima  
prepoznatljivim po svojoj izvrsnosti po procjeni nadležnih  sveučilišnih tijela, a o čemu treba 
obavijestiti rektora i Rektorski kolegij u širem sastavu. 

(2) Kada se radi o cjelovitim semestralnim ili jednogodišnjim angažmanima  nastavnika, potrebno 
je svaki takav oblik suradnje posebno  dogovoriti, uz suglasnost čelnika sastavnice. 

V. Prijelazne  i  završne odredbe 

Članak 7. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske godine 
2012./2013.    

(2) Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, koje su prije stupanja na snagu ove Odluke sklopile 
ugovore o izvođenju nastave s visokim učilištima s kojima nisu potpisani sporazumi, dužne su, u 
skladu sa stavkom 3. članka 2. ove Odluke,  zatražiti naknadnu suglasnost rektora Sveučilišta  u 
Zagrebu.  

 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu preporuka 
reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet 

Rektor Bjeliš u uvodnom dijelu kazuje kako su svi tehnički fakulteti tijekom ovog proljeća 
podvrgnuti reakreditaciji, čija su izvješća dobivena, pa tako izvješće za Grafički fakultet, koje je u 
većom broju elemenata vrlo povoljan i naznačuje pozitivne aspekte rada Fakulteta, kadrova i 
studija, no, s druge strane sadržani su određeni upozoravajući i kritički dijelovi. Tako se predlaže 
uvođenje vanjskog upravljačkog tijela, koje bi trebalo imati ovlasti uspostaviti novu, učinkovitiju 
i jednostavniju upravljačku strukturu Fakulteta, budući da na Fakultetu djeluju dvije 
suprotstavljene struje, zbog kojih se nije mogao odvijati normalan i kontinuiran rad Fakulteta 
(članovi Fakultetskog vijeća nisu prihvaćali dnevni red sjednica Vijeća te da su na taj način 
sprječavali upravu Fakulteta u donošenju odluka). Kako rektor kao institucija nema veću 
mogućnost djelovanja u ovakvim situacijama, predočen je prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet, kako slijedi: 

I. 

U Povjerenstvo se imenuju :   
1) Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu 
2) Prof. dr. sc. Antun Glasnović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
3) Prof. dr. sc. Borivoj Modlic, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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4) Prof. dr. sc. Feđa Vukić, Arhitektonsku fakultet 

Prof. dr. sc. Diana Milčić, dekanica Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se 
pridruženom članicom Povjerenstva. 

II. 

Za koordinatora Povjerenstva iz točke I. ove Odluke imenuje se prof. dr.sc. Blaženka Divjak, 
prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu. 

III. 

Za stručnog suradnika u radu Povjerenstva iz točke I. ove Odluke određuje se Olga Šarlog-
Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu.  

IV. 

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je:  

- pomagati dekanici Fakulteta prof. dr. sc. Diani Milčić u pripremi i provedbi odluka Fakultetskog 
vijeća te drugih Fakultetskih tijela, i u drugim aktivnostima vezanim uz rad Fakulteta,  

-  pripremiti prijedlog mjera za izmjene organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta,  

- analizirati istraživačku, stručnu i nastavnu djelatnosti Fakulteta i predložiti mjere za unapređenje 
kvalitete tih djelatnosti i njihovo situiranje u sveučilišni okvir uzimajući u obzir zadaće i misiju 
Fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.  

V. 

O svom radu na ispunjenju zadaća iz točke IV. ove Odluke Povjerenstvo je dužno izvještavati 
rektora jedanput mjesečno i Senat svaka tri mjeseca.  

Rektor će  o izvješćima Povjerenstva izvještavati Agenciju za znanost i visoko obrazovanje svaka 
tri mjeseca.  

VI. 

Povjerenstvo će raditi do ispunjenja zadaća iz točke IV. ove Odluke, u razdoblju ne kraćem od 
šest mjeseci. 

Dekanica Grafičkog fakulteta, prof. dr. sc. Diana Milčić kazuje kako su ocjene prema kriterijima  
i više nego zadovoljavajuće. Naime, od 7 kriterija, njih 3 ocijenjena su dobrim, a 4 vrlo dobrim 
ocjenama te kazuje kako je sadašnja uprava Fakulteta na čelu s njom kao dekanicom (u, sada već 
drugom mandatu - 5 godina) pridonijela tim dobrim ocjenama. Problem je u međuljudskim 
odnosima, na koje ona, kao dekanica nije mogla utjecati. 

Dekan Parać upozorava da je Povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje donijelo 
preporuke koje nisu u skladu sa zakonom (preporuka o uvođenju vanjskog upravljačkog tijela te 
promjena upravljačke strukture  - takve mogućnosti ne postoje, a upravljačka struktura zadana je 
zakonom) te je sklon tome da se navedeno upozorenje uputi Agenciji. Rektor Bjeliš naglašava da 
je na tu činjenicu ravnateljica AZVO-a upozorena usmenim putem, a nakon što Senat prihvati 
ovu Odluku, ravnateljica će biti upozorena o tome i pismenim putem. 

� Senat je jednoglasno donio Odluku o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet. 
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c) Izvješće o akciji DORH-a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

U srijedu 10. listopada Državno odvjetništvo obavilo je istražne radnje protiv troje djelatnika 
Zavoda za anatomiju i troje studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istražna 
radnja temelji se na anonimnoj prijavi koja ukazuje na možebitna kaznena djela u svezi s 
polaganjem ispita iz predmeta Anatomija u dvojice studenata. Uprava Fakulteta na čelu s 
dekanom, odmah je, sukladno postojećim pravilnicima, suspendirala do daljnjega osumnjičene 
zaposlenike i pokrenula stegovne postupke. Osumnjičeni studenti udaljeni su sa svih vidova 
nastave i ostalih aktivnosti na Fakultetu te su protiv njih, u skladu s pravilima, također pokrenuti 
stegovni postupci, kazala je profesorica Čikeš s Medicinskog fakulteta, prenoseći isprike dekana 
Miličića koji je zbog ranije dogovorenih obaveza bio spriječen prisustvovati današnjoj sjednici 
Senata (odsutan zbog održavanja Kongresa hrvatskog kardiološkog društva, čiji je predsjednik). 
Nadalje, profesorica Čikeš iznijela je dugogodišnju praksu (47 godina) Fakulteta o provođenju 
pisanih ispita, budući da je Fakultet smatrao da isti jamče transparentnost i onemogućuju 
nekorektna ponašanja, što se pokazalo dobrom praksom, jer do sada nije bilo dokaza da se išta 
nepravilno dogodilo. Također, tijekom godina poboljšan je Pravilnik o stegovnom postupku, i 
Medicinski fakultet nije prezao niti od jednog postupka kojega je trebalo u tom smislu provesti. 
Tako su uspješno završena tri vrlo mučna etička postupka protiv tri slučaja plagijarizma na 
Fakultetu. Na kraju svog izlaganja, profesorica se osvrnula na neke izjave i lažne optužbe 
iznesene u medijima, a u vrlo teškom trenutku za Fakultet, pri čemu je isti, ponukan spomenutim 
izjavama, podnio kaznenu prijavu protiv sobe koja je iznosila lažne izjave u medijima.  

Nakon izlaganja profesorice Čikeš, rektor Bjeliš iznio je prijedlog teksta, vezan uz stav Senata o 
koruptivnom i nečasnom ponašanju u RH, koji je, uz određene, manje izmjene, jednoglasno 
usvojen od strane članova Senata te koji će biti predočen javnosti. 

STAJALIŠTA 

Senat Sveučilišta u Zagrebu osuđuje sve oblike koruptivnog i nečasnog ponašanja u 
visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te posebno u potpunosti podržava konkretne mjere u 
otkrivanju i procesuiranju koruptivnih pojava na Sveučilištu u Zagrebu.  Samo staloženim i 
ustrajnim radom, kako uprava Sveučilišta i njegovih sastavnica te svih članova akademske 
zajednice, tako i istražnih i pravosudnih tijela RH, postići će se napredak prema sprječavanju svih 
oblika korupcije na Sveučilištu u Zagrebu, i u cjelokupnom visoko-obrazovnom sustavu 
Republike Hrvatske. Pri tome  se očekuje da će odgovorna tijela voditi posebnu brigu o zaštiti 
onih koji zbog koruptivnih i nečasnih radnji mogu biti oštećeni ili ugroženi. Jednako tako, od svih 
sudionika očekuje se odmjerenost i objektivnost u prikazima i sagledavanjima hrvatskog visoko-
obrazovnog sustava.  

Senat poziva uprave svih sastavnica kao i sve djelatnike i studente Sveučilišta da u 
djelokrugu svojeg rada i javnog djelovanja osiguravaju obrazovni i istraživački rad u skladu sa 
Statutom Sveučilišta, a posebno da poštuju transparentnost i javnost ispita i rada sa studentima 
(članak 72. i članak 112. Statuta Sveučilišta u Zagrebu; članak 41. Pravilnika o studiranju na 
preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu). 

Senat daje punu podršku upravi Medicinskog fakulteta u provođenju aktivnosti koje će 
osigurati puni uvid u situaciju moguće prodaje ispita u Zavodu za anatomiju Medicinskog 
fakulteta kao i poduzimanje svih potrebnih stegovnih mjera protiv odgovornih osoba.  
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Senat poziva i uprave drugih fakulteta i akademija na poduzimanje takvih mjera u 
situacijama u kojima su im na raspolaganju indicije o koruptivnom i neetičkom ponašanju 
članova akademske zajednice na njihovim sastavnicama.  

 

7) Istraživanje 

 a) Financiranje istraživačke djelatnosti 

Prorektorica Kovačević izvijestila je o dopisu upućenom Odboru za obrazovanje, znanost i 
kulturu, a vezano uz Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju te predloženih modela financiranja znanstvenih projekata i visokog 
obrazovanja. Dopis je razmatran na Rektorskom kolegiju u širem sastavu, koji je nakon određenih 
dorada, predočen na današnjoj sjednici Senata, a kojim se, između ostaloga, upozorava na 
negativne posljedice redukcije sredstava za financiranje istraživačke djelatnosti, budući da će 
takva financijska politika značiti usporavanje svih ( a vrlo vjerojatno i potpuni prestanak mnogih) 
znanstvenih aktivnosti. Osim financija, u dopisu je naglašeno da treba voditi brigu i o zakonskim 
propisima, koji mogu značajno promijeniti situaciju u hrvatskoj znanosti, s naznakom da se novo 
zakonodavstvo mora temeljiti na prethodno formuliranoj i prihvaćenoj strategiji razvoja 
istraživačkog i visokoobrazovnog sustava, dok se privremeni zahvati kroz promjene u postojećoj 
legislativi trebaju ograničiti na mjesta u zakonskim aktima zbog kojih je otežano ili onemogućeno 
funkcioniranje pojedinih dijelova sustava. Na kraju dopisa izražava se nada za suradnjom sa 
saborskim tijelima u cilju ostvarenja željenih dijaloga i pomoći predlagaču u ostvarenju 
kvalitetnog prijedloga novoga ZZDVO, budući da je Vlada RH prije nekoliko dana povukla 
prijedlog dopune zakona iz saborske procedure. 

Nakon izlaganja prorektorice Kovačević, otvorena je rasprava u kojoj je ukazano da se dopis, 
osim na saborski Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, uputi i na predsjednika Vlade te 
ministra znanosti, obrazovanja i sporta, što je Senat jednoglasno podržao. 

b) Pokretanje inicijative za otvaranje novog ciklusa razvojnih radnih mjesta za 
znanstvene novake (predlagatelj PMF) 

Prorektorica Kovačević izvijestila je i o drugom dopisu upućenom MZOS-u, a vezano uz 
zamolbu ministru za razmatranje mogućnosti pokretanja novog ciklusa otvaranja razvojnih radnih 
mjesta za iznimno uspješne znanstvene novake, kojima uskoro istječe ugovor o radu. Za većinu 
tih znanstvenika trenutno nema perspektive u našem sustavu znanosti i visokog obrazovanja, iako 
je riječ o znanstvenicima koji su dostigli zavidan stupanj znanstvene izvrsnosti i međunarodne 
prepoznatljivosti, a nova radna mjesta u sustavu otvaraju se tek odlaskom starijih kolega, pri 
čemu je raspoloživi broj novih radnih mjesta znatno manji od potrebnog. Za napredak znanosti 
nastala bi neprocjenjiva šteta, ukoliko bi takvi znanstvenici u nedostatku perspektive, potražili 
pozicije na inozemnim sveučilištima i institutima. Upravo iz navedenih razloga, Sveučilište u 
Zagrebu moli ministra da razmotri inicijativu o otvaranju razvojnih radnih mjesta za spomenute 
znanstvenike, koji bi, osim nužnih zakonskih uvjeta, zadovoljavali i posebne kriterije izvrsnosti, 
pri čemu bi isti bili egzaktni i o objektivno provjerljivi, izvan domene interpretacija - primjerice: 
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- da ima objavljene radove u časopisima rangiranima u vodećih (npr.) 20% na relevantnoj 
referentnoj listi, 

- da je proveo barem jednu godinu na poslijedoktorskom usavršavanju na prestižnom 
inozemnom sveučilištu, 

- da je održao pozvana predavanja na prestižnim inozemnim institucijama ili 
međunarodnim znanstvenim konferencijama, 

- da je stekao doktorat na prestižnom inozemnom sveučilištu (mjerilo bi moglo biti 
plasman na šangajskoj listi ili nekoj drugoj referentnoj listi), 

- da je ostvario odnosno stekao relevantan međunarodni ili domaći rezultet odnosno 
priznanje (karakter takvog ostvarenja bio bi propisan za pojedine discipline odnosno 
područja). 

Sveučilište u Zagrebu spremno je u suradnji s nadležnim službama Ministarstva i drugim 
dionicima doprinijeti njihovom konačnom preciziranju i usuglašavanju. Također, u dopisu se 
navodi da se u okviru navedenih razvojnih kadrovskih planova nalazi i realizacija Sporazuma sa 
Sveučilištem u Zagrebu i Medicinskim fakultetom, kojim je dogovoreno zapošljavanje 33 
nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i 28 suradnika u suradničkim zvanjima. 

U raspravi koja je uslijedila, dekan Prskalo uputio je primjedbu na jedan od spomenutih kriterija 
o izvrsnosti znanstvenika, temeljem kojega se više favoriziraju oni znanstvenici koji su stekli 
doktorat na prestižnom inozemnom sveučilištu od onih koji su stekli doktorat na našem 
Sveučilištu, a također se može raditi o dobrim znanstvenicima. S tim u vezi, trebalo bi dati puno 
veću širinu kriterija izvrsnosti. Prorektorica Kovačević kazuje kako treba razlikovati one 
znanstvenike koji su po svojim dostignućima iznadprosječni odnosno da treba razlikovati dobrog 
od izvrsnog kandidata. Na tragu primjedbe dekana Prskala, rektor Bjeliš predlaže nešto 
izmijenjenu formulaciju prve alineje dopisa, koja treba glasiti: …“da je stekao doktorat na osnovu 
objavljenih radova u časopisima rangiranima u vodećih (npr.) 20% na relevantnoj referentnoj 
listi“, jer se na taj način podrazumijeva da je mladi znanstvenik stekao doktorat na našem 
Sveučilištu ( u suprotnom, značilo bi da se niti jedan doktorat na našem Sveučilištu ne bi uzeo u 
obzir). Dekanica Krička zamolila je objašnjenje o daljnjem načinu financiranja znanosti u 
prijelaznom razdoblju, budući da se o istom ne zna ništa ili vrlo malo. Naime, Agronomski 
fakultet treba dobiti još jednu ratu za financiranje projekata, i pitanje koje se u tom slučaju 
nameće jest da li će se taj novac morati vratiti, ukoliko se isti ne utroši do kraja godine, 
pojašnjavajući da su sva sredstva koja su ostala nepotrošena mjesec dana prije završetka projekta, 
morao vratiti (primjerice, za VIP projekte Ministarstva poljoprivrede). Rektor Bjeliš najavljuje 
jedan radni, savjetodavni sastanak sa svim ministrima i zastupnicima iz akademske sredine na 
kojem bi se upozorilo na alarmantno stanje u kojem se nalazi istraživački sektor te da bi isti 
mogao biti u još težem stanju. Stoga, važno nam je imati određena sredstva s kojima možemo 
osigurati kontinuitet i stabilnost statuma na kojem se istražuje. Dakle, očekuje nas vrlo težak 
razgovor, kazuje rektor te dodaje da se nada da ćemo imati razumnog sugovornika u Ministarstvu 
i Vladi. Akademik Kostović podsjeća da je projekcija proračuna za 2013. godinu napravljena te 
da su u tom smislu sva sredstva predviđena za znanstvena istraživanja smanjena i ta smanjena 
sredstva podijeljena su u dvije sume. Prva ide za Zakladu u iznosu od 65 milijuna kuna, iz koje će 
se svi projekti morati financirati, a druga u iznosu od 55 milijuna kuna ide kao pomoć 
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sveučilištima i javnim institutima da po nekim svojim kriterijima rasporede ta sredstva, što se 
svodi na neku vrstu glavarine iz socijalističkog sustava. Sukladno navedenom, Sveučilište 
odnosno sastavnice moraju se okrenuti prema međunarodnim projektima, jer sredstava za 
projekte u Hrvatskoj, kako je vidljivo, nema. Profesor Vanček predlaže da se u spomenutom 
dopisu navede da će u slučaju nedostatka sredstava za projekte, na većem broju sastavnica ukinuti 
doktorski studiji, jer isti, direktno u eksperimentalnim znanostima ovise o financiranju projekata. 

� Senat je jednoglasno podržao inicijativu za otvaranje novog ciklusa razvojnih 
radnih mjesta za znanstvene novake i upućivanje istog ministru. 

 

8) Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog  studija Menadžment turizma Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu  

Prorektorica Kovačević napominje da se u ovom slučaju radi o studijskom programu, koji je 
krenuo u proceduru prije nekoliko godina, točnije 2006. godine, kada je postupak vrednovanja 
obavljalo Nacionalno vijeće, pa je shodno tome, procedura takva da je spomenuti studijski 
program morao dobiti dopusnicu. Sveučilište u Zagrebu podnijelo je MZOS-u zahtjev za 
izdavanje dopusnice za izvođenje predmetnog studija, a koji je Ministarstvo uputilo na mišljenje 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje te je isto preporučilo ministru izdavanje tražene 
dopusnice, što je i učinjeno. 

� Senat je jednoglasno donio odluku o prihvaćanju studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog  studija Menadžment turizma Ekonomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

9) a) Izvješće o radu Odbora za doktorske programe  za akademsku godinu 
2011./2012. 

Prof. dr. sc. Ignac Lovrek, zamjenik  predsjednika Odbora za doktorske programe podnio je 
izvješće o radu Odbora. Odbor je održao šest sastanaka na kojima je razmatrao pitanja iz svoje 
nadležnosti, a posebice postupke vrednovanja prijedloga novih doktorskih studija, mjere za 
nastavak studija polaznika upisanih na doktorski studij "Rani odgoj i obavezno obrazovanje“, 
pitanja kvalitete i Priručnika za kvalitetu u dijelu koji se odnosi na doktorski studij, te zahtjeve, 
molbe i upite sastavnica, nastavnika i doktoranada u svezi s doktorskim studijima kao i probleme 
s kojima se suočava Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme i istovrsna 
Radna skupina (na prijedlog Odbora Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 343. 
akademskoj godini (2011./2012.) održanoj 15. svibnja 2012. preimenovao Radnu skupinu u 
Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme). U ak. godini 2011./2012. 
osnovana su dva doktorska studija: 

• Združeni doktorski studij Geo Enginnering and Water Management , na osnovu 
Međusveučilišnog konzorcijskog ugovora Tehničkog sveučilišta u Grazu, Sveučilišta za 
tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti, te Sveučilišta u Mariboru i Sveučilišta u Zagrebu 
(Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 343. akademskoj godini (2011./2012.) 
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održanoj 15. svibnja 2012. donio je odluku o osnivanju i izvođenju poslijediplomskog 
sveučilišnog  Združeni doktorski studij Geo Enginnering and Water Management 
(Građevinski fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Geotehnički fakultet)) 

• Doktorski studij Fakulteta političkih znanosti (Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. sjednici 
u 343. akademskoj godini (2011./2012.) održanoj 12. srpnja 2012. donio je odluku o 
osnivanju i izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog  doktorskog studija Fakulteta 
političkih znanosti, s početkom u ak. godini 2012./2013. Upisom studenata na 
poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Fakulteta političkih znanosti prestaje 
mogućnost upisa na postojeći poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Komparativna 

politika.) 

Članovi Odbora sudjelovali su u svim sveučilišnim aktivnostima vezanim uz doktorsku izobrazbu 
te u radu međunarodnih tijela koja se njome bave. U okviru ciklusa predavanja o doktorskim 
školama (prosinac 2011. – veljača 2012.) Sveučilište u Zagrebu ugostilo je troje predavača koji su 
iznijeli svoje iskustvo u organizaciji doktorske škole: prof. dr. sc. Katja Breskvar, predstojnica 
Doktorske škole (Univerza v Ljubljani), dr. sc. Brigite Lehman, ravnateljica Doktorske škole 
(Humboldt Universität zu Berlin) te prof. dr. sc. Dominic Houlihan, zamjenik ravnatelja 
sveučilišta (University of Aberdeen). Članovi odbora sudjelovali su na Okruglom stolu Hrvatske 
stručne skupine za Bolonjski proces održanom 17. ožujka 2012. (kolaborativni doktorski 
programi i zajedništvo sveučilišta i gospodarstva u doktorskoj izobrazbi) te Danu doktorata 
doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo održanom na Medicinskom fakultetu 25. svibnja 
2012. (prezentacija rezultata doktorskih istraživanja i međunarodni okrugli stol o doktorskim 
studijima). Odbor putem redovitog izvještavanja prof. Lackovića prati aktivnosti na definiranju 
standarda doktorske izobrazbe u području biomedicine i zdravstva u Europi (ORPHEUS-AMSE-
WFME), a članovi Odbora sudjelovali su na EUA Doctoral Week u Stockholmu (23.-27. rujna 
2012.) 

Na temu daljnjeg razvoja i unaprjeđenja doktorske izobrazbe te uvođenja doktorskih škola, 
održan je sastanak s prodekanima za znanost (23. veljače 2012.) i dva sastanka s voditeljima 
doktorskih studija (18.studenog 2011. i  4. srpnja 2012.). Započeta je samoevalucija doktorskih 
studija s dva početna koraka: Osnovni podaci (veljača-ožujak 2012.) i Stanje i mogućnosti 
unaprjeđenja (srpanj-rujan 2012.). Postignuta razina doktorske izobrazbe i organizacije 
doktorskih studija omogućuje daljnji razvoj i unaprjeđenje putem uspostavljanja doktorske škole, 
o čemu će se Senat izvijestiti po završetku analize podataka i prijedloga prikupljenih 
samoevaluacijom. 

 

� Senat je jednoglasno prihvatio izvješće o radu Odbora za doktorske programe  za 
akademsku godinu 2011./2012. 

b) Donošenje Odluke o priznavanju doktorskih tema za doktorske kandidate koji su 
stjecali stupanj doktora znanosti izvan doktorskog studija 

Prorektorica Kovačević kazuje kako je predmetna Odluka povučena zbog dorade, s napomenom 
da će se ista pripremiti za sljedeću redovnu sjednicu Senata. 
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c) Donošenje Odluke o obveznom korištenju Online baze doktoranada 

Profesor Lovrek kazuje kako se predmetna odluka odnosi na provođenje postupka od upisa do 
predlaganja teme te pripremanja materijala za vijeća područja i Senat kroz informacijski sustav 
OBAD. Prema rezultatima samoanalize, 95% doktorskih studija primjenjuje spomenuti 
informacijski sustav i model. Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme te 
sveučilišni uredi koji se bave poslijediplomskim specijalističkim studijima imaju previše posla 
zbog neuređenosti dijela prijava tema doktorata. Kad bi se ovaj prijedlog odluke primjenjivao na 
sve sastavnice i na sve doktorske studije (a vrlo malo je ostalo onih koji to ne primjenjuju), tada 
bi se Povjerenstvo, vijeća područja i Senat mogli u potpunosti usredotočiti na ključne elemente, a 
to su teme doktorskog istraživanja i očekivani znanstveni doprinos, umjesto da „istjeruju“ papire, 
popunjavaju podatke i slično.  

U raspravi koja je potom uslijedila, akademik Kostović ističe suzdržanost glede primjene ove 
odluke, kazavši da se ista ne može primijeniti na Medicinskom fakultetu. Dekan Strahonja 
pozdravio je ideju uređenja baze OBAD, no, ipak upućuje određene primjedbe načelne naravi te 
navodi određene činjenice o kojima bi svakako trebalo voditi računa. Tako, dekan smatra da osim 
funkcionalnih zahtjeva koji takvi sustavi trebaju zadovoljavati, treba poštivati opća pravila i 

načela struke, koje uporno izbjegavamo kada radimo takve informacijske sustave. U suprotnom, 
ulazimo u neka rizična ponašanja. Primjerice, svi takvi sustavi morali bi imati projektnu 

dokumentaciju, koja bi morala biti javno dostupna i objavljena, potom mogućnost suradnje s 
drugim sustavima odnosno uvjete interoperabilnosti. Nadalje, pitanje je licence i načina 

održavanja (tko će te sustave održavati te kako se oni uklapaju u ukupnu infrastrukturu 
informacijskog sustava Sveučilišta te da li je Srce u tom smislu konzultirano?). Financijski aspekt 

(nije jasno tko će takav sustav platiti?!). Pitanje pravne utemeljenosti (da li postoji kakav 
pravilnik, osim korisničkog priručnika?!). Sigurnost, zaštita podataka - kako se to uklapa u model 
poslovnog procesa?!  Primjerice, doktorand mora unositi podatke, a onda nadležna služba 
sastavnice dužna je provjeriti vjerodostojnost istih. Zapravo, ovdje se radi o jednom registru, a isti 
ima svoji zbirku isprava, pa bi onda kandidat morao dati dokaz da su ti podaci točni ili bi stručna 
služba mogla zaključati taj zapis i intervenirati, a onda se javlja pitanje kako otključati i zaključati 
taj zapis, izjavljuje dekan, kazujući da mu nije jasan taj proces. Da li će u tom smislu stručne 
službe svaki dan provjeravati da li je netko nešto promijenio i što se s tim zapisima dogodilo. 
Rektor Bjeliš kazuje kako je svjestan da sustav nije dobro postavljen te u tom smislu moli za još 
strpljenja. Prorektorica Kovačević naglašava da je ovo značajan pomak u odnosu na veliki kaos 
u prijavi doktorskih tema koji je vladao prije 7 godina. Također, nada se da će ovo Sveučilište 
napraviti cjelokupan informacijski sustav koji će bitu umrežen i koji će međusobno povezivati 
druge sustave i postojati relevantna dokumentacija. Profesor Lovrek kazuje kako je za kvalitetu 
doktorskog studija i relevantnost doktorskih programa iznimno važan sadržaj. 

 

� Senat je uz 1 glas protiv te 3 suzdržana glasa donio niže navedenu Odluku o 
obveznom korištenju Online baze doktoranada. 

I. U svrhu vođenja evidencije o upisanim doktorandima, praćenju njihovog napretka tijekom 
doktorskog studija i omogućavanja prijave teme doktorskog rada putem obrazaca predviđenih 
Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu propisuje se obaveza unošenja 
podataka o doktorandima Sveučilišta u Zagrebu u Online bazu doktoranada (OBAD). Doktorandi 
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su dužni prilikom upisa u prvu godinu doktorskog studija prijaviti se u OBAD, a prilikom upisa u 
višu godinu studija ažurirati svoje podatke. 

II. Postupak prijave teme doktorskog rada moguć je isključivo putem baze OBAD i obrasca 
DR.SC.–01, odnosno DR.ART.01, ocjena teme putem obrasca DR.SC.-02., odnosno DR.ART.-
02., a odluka o odobravanju teme doktorskog rada putem obrasca DR.SC.-03., odnosno 
DR.ART.-03. Prijedlozi doktorskih tema koji nisu tako dokumentirani neće se upućivati  u daljnji 
postupak. Nadležne službe sastavnice dužne su provjeriti vjerodostojnost podataka unesenih u 
navedene obrasce. 

III. Ova Odluka primjenjuje se od akademske godine 2012./2013. 

  

d) Donošenje Odluke o obvezama doktora znanosti i sastavnice nakon obrane 
doktorata 

Profesor Lovrek iznosi Prijedlog Odluke o obvezama doktora znanosti i sastavnice nakon obrane 
doktorata. 

I. Nakon uspješne obrane doktorskog rada, a u svrhu izdavanja potvrde o stjecanju stupnja 
doktora znanosti/umjetnosti, doktorand je obavezan najkasnije mjesec dana od datuma obrane 
doktorskog rada: 

a)  Predati sastavnici tvrdo uvezeni primjerak doktorskog rada, 

b) Predati elektroničku verziju doktorskog rada, 

b) Ispuniti sveučilišni obrazac i  web aplikaciju za promociju. 

II. U svrhu što učinkovitijeg provođenja postupka promocije doktora znanosti/umjetnosti, 
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu obvezne su jednom mjesečno dostavljati podatke o broju 
obranjenih doktorata na sastavnici te poslati pripadajuću dokumentaciju, zaključno do 15. u 
mjesecu. Pripadajuća dokumentacija sadrži:  

a) zapisnik o obrani doktorskog rada, 

b) zapisnik o ocjeni doktorskog rada, 

c) podatke o području i grani iz kojeg je obranjen doktorski rad, 

III. Navedeni mjesečni izvještaj i prateću dokumentaciju potrebno je u tiskanom obliku slati 
Uredu za doktorate i promocije. 

� Senat je jednoglasno donio Odluku o uvjetima za izdavanje potvrde o stjecanju 
stupnja doktora znanosti/doktora umjetnosti te provođenje postupka promocije. 

10)  Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

U okviru doktorskoga studija 
1.Kristijan Golubović, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 

tema: Studija aureole kao elementa u suvremenom tisku  

2. mr. sc. Igor Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Sustav zaštite od gubitka sinkronizma u prijenosnoj mreži zasnovan na sinkroniziranim mjerenjima 

3. mr. sc. Mihael Kukec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
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tema: Model personaliziranja nastavnih sadržaja primjeren učenju pomoću mobilnih uređaja 

4. mr. sc. Vladimir Čeperić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Black-box modelling of analogue and mixed-signal circuits in time domain (Apstraktno modeliranje 
analognih sklopova i sklopova s mješovitim signalom u vremenskoj domeni) 

5. Božidar Filipović-Grčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Metoda izbora odvodnika prenapona za unapređenje koordinacije izolacije u visokonaponskim 
sustavima 

6. Branimir Ivšić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Textile antennas for body-centric communication systems (Tekstilne antene za komunikacijske 
sustave na ljudskom tijelu) 

7. mr. sc. Miljenko Krhen, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Optimiranje akustičke kvalitete profesionalnoga prostora za slušanje 

8. Tanuja Satish Dhope, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Cognitive radio networks optimization with spectrum sensing algorithms (Optimizacija spoznajnih 
radijskih mreža s algoritmima raspoznavanja spektra) 

9. Diana Međimorec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Primjena teorije portfelja u procjeni vjetropotencijala 

10. Renata Matica, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Utvrđivanje parametara elektroenergetskoga sustava za unapređenje procjene stanja i zaštite na 
osnovi sinkroniziranih mjerenja 

11. mr. sc. Tvrtko Mandić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Modelling of integrated circuit packages and electromagnetic coupling to interconnects (Modeliranje 
pakiranja integriranih sklopova i elektromagnetske sprege s prospojnim linijama) 

12. Ashok Mallayya Kanthe, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Secure routing protocol from denial-of-service atack in mobile ad hoc networks (Sigurnosni 
usmjereni protokol protiv napada uskraćivanja usluge u pokretnim ad hoc mrežama) 

13. mr. sc. Antonio Vasiljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Zvukom proširena stvarnost kao podrška u navigaciji daljinski upravljanim bespilotnim ronilicama 

14. mr. sc. Duško Vukmanović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Radni okvir za rukovanje pogreškama kao čimbenik smanjenja rizika u sustavima uslužno usmjerene 
arhitekture 

15. mr. sc. Dubravka Pukljak Zoković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Sveučilišna satnica s dinamičkim stvaranjem nastavnih grupa 

16. Slađana Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Raspoređivanje stvarnovremenskih prometnih tokova u jezgri mobilnih mreža s komutacijom paketa 

17. mr. sc. Sandi Ljubić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

tema: Model prediktivnoga vrednovanja učinkovitosti interakcije za mobilne aplikacije na zaslonima 
osjetljivima na dodir 

18. Igor Šiško, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

tema: Prediktivni model tehničke ispravnosti vozila temeljem tehničkih pregleda 

19. Jacqueline Domjanić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 

tema: 3D Surface Models and Geometric Morphometric Analysis of Female Feet (3D površinski modeli i 
analiza ženskoga stopala geometrijskom morfometrijom) 

20.Mara Bogović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.) 

21. Tatjana Klepo, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
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tema: Genetska raznolikost kultiviranih i divljih maslina (Olea europea L.) u Hrvatskoj 

22. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Utjecaj kvasaca i amonijevoga sulfata na pojavu „netipične arome starenja“ u vinu Rajnski rizling 

23. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Procjena rizika zaslanjivanja i mobilnosti metala u poljoprivrednim tlima priobalnih riječnih dolina 

24. Branimir Urlić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 

tema: Efikasnost korištenja fosfora populacija raštike (Brassica oleracea L. var. acephala) u tlima 
deficitarnim fosforom 

25. Teuta Murati, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Studija citotoksičnih učinaka polikloriranih bifenila 

26. Mirela Marić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Procjena alergijskoga potencijala voća i povrća u funkciji proizvodnih procesa 

27. Ksenija Uroić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet fakultet, 

tema: Uloga S-proteina u probiotičkim bakterijama mliječne kiseline 

28. Maja Benković, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Fizikalno-kemijska i senzorska svojstva obogaćenih praškastih mješavina na bazi kave 

29. Valerija Majetić Germek, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

tema: Promjene sastava hlapljivih i fenolnih tvari u procesu proizvodnje djevičanskih maslinovih ulja sorti 
Buža, Istarska bjelica i Leccino 

30. Marina Mešin, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Povezanost djelotvornosti nadzornoga odbora s poslovnom uspješnošću poduzeća  

31. Jovana Zoroja, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na konkurentnost zemalja Europske unije  

32. Tamara Cirkveni, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj fer vrijednosti imovine na financijski položaj trgovačkih društava  

33. Berislav Žmuk, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj primjene statističkih metoda na poboljšanje rezultata poslovanja poduzeća  

34. mr. sc. Tomislav Herceg, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Ukupna faktorska proizvodnost u prerađivačkoj industriji  

35. mr. sc. Zoran Wittine, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Utjecaj poduzetničke orijentacije na internacionalizaciju i poslovanje poduzeća  

36. Ivan Kožić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Prognoziranje točaka obrata u kretanju inozemne turističke potražnje za Republikom Hrvatskom  

37. Ana Ivanišević Hernaus, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Razvoj društveno odgovornih financijskih ulaganja primjenom različitih strategija ulaganja 

38. Ines Sutić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

tema: Višerazinska analiza utjecaja čimbenika sustava kvalitete na napredak i razvoj studenata 

39. Ana Šenjug Golub, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

tema: Evaluacija međukulturalne kompetencije učenika u osnovnoškolskoj nastavi njemačkoga jezika  

40. mr. sc. Vesna Svalina, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

tema: Kurikulum glazbene kulture i kompetencije za poučavanje glazbe na primarnom stupnju obrazovanja 

41. mr. sc. Višnja Rajić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 
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tema: Elementi unutarnje reforme primarnoga obrazovanja implementacijom didaktičko-pedagoških vidova 
reformskih pedagogija 

42. Jurica Ševa, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

tema: Personalizacija sadržaja novinskih webskih portala pomoću tehnika izručavanja informacija i 
težinskih Voronoievih dijagrama 

43. Mario Konecki, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

tema: Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja 

44. Ana Mirković Moguš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

tema: Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj 

45. Darko Andročec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

tema: Application programming interfaces (APIs) based interoperability of cloud computing 

(Interoperabilnost uslužnoga računarstva pomoću aplikacijskih programskih sučelja) 

46. mr. sc. Marija Latchici, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Jezik i kultura karaševskih Hrvata u 20. stoljeću 

47. mr. sc. Mislav Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Filološki i teološki rad Bogoslava Šuleka na hrvatskom izdanju Novoga zavjeta 

48. Marko Pijović, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Vlasti u dubrovačkim spomenicima do 14. stoljeća 

49. Lidija Bencetić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Politička karikatura u listovima Borba i Vjesnik – komparativna analiza percepcije političkoga i 
društvenoga života u komunističkoj Jugoslaviji (1945.-1962.) 

50. Ivan Hrstić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Društveni razvoj Makarske od 1918. do 1929. 

51. Monica Priante, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: L’unionismo del vescovo Josip juraj Strossmayer e il barnabita Cesare Tondini de’Quarenghi: il caso 
della missione cattolica in Serbija (1883-1885) [Unionizam biskupa Josipa Jurja Strossmayera i barnabita 
Cesarea Tondinija de’Quarenghija: slučaj katoličke misije u Srbiji (1883.-1885.)] 

52. Branka Manin, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

tema: Hrvatski pedagoško-književni zbor (1871.-2012.) 

53. Lucija Sokanović, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

tema: Prijevare u kaznenom pravu 

54. Mateo Žanić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Simbolička konstrukcija urbanoga prostora na primjeru grada Vukovara 

55. Marija Kraljević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Kognitivnogramatička analiza infinitivnih konstrukcija u engleskome i hrvatskome jeziku  

56. Mislav Benić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Opis govora Kukljice 

57. Ivana Drenjančević, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Vizualnost u pjesništvu Tina Ujevića 

58. Ksenija Klasnić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Konstrukcija i evaluacija skala namijenjenih mjerenju prepoznavanja i iskustva ekonomskoga nasilja 
nad ženama u intimnim vezama 

59. Branko Ančić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Vjerska zajednica kao socijalni resurs: istraživanje povezanosti religije i zdravlja 

60. Iva Salopek Bogančić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Novogradiški kotar 1886.–1914. 
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61. Violeta Valjan Vukić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika kao preventivni faktor poremećaja u ponašanju 

62. Dijana Sabolović Krajina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

tema: Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu 

63.Senka Đurić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Measurement of associated W gamma production and search for anomalous WWgamma couplings 
with the CMS detector (Mjerenje zajedničke produkcije W bozona i fotona i potraga za anomalnim 
vezanjem WW foton CMS detektorom)  

64. Domagoj Kuić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Temeljna načela prediktivne statističke mehanike kao osnova za teoriju ireverzibilnosti 

65. Anja Marunović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Field theoretical models of nonsingular compact objects (Modeli nesingularnih kompaktnih objekata 
u teoriji polja) 

66. Nina Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Ekogeografija invazivne flore Hrvatske 

67. Mirela Katić Žlepalo, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Krivulje žarišta, tjemena, središta i ravnalica u pramenova konika u pseudo-euklidskoj ravnini 

68. Jadranka Šangulin, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Utjecaj kaveznih uzgajališta riba u Zadarskoj županiiji na opterećenje mora 

69. Jelena Ruščić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Separation of viruses and viroids using monolith chromatography (Izdvajanje virusa i viroida 
monolitnom kromatografijom) 

70. Andrijana Ćurković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Interakcija tankoga sloja fluida i elastične ploče 

71. Vilena Vrbanović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Spektroskopsko istraživanje utjecaja inhalacijskih anestetika na strukturu plućnoga surfaktanta 

72. Bojan Matoš, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

tema: Neotektonski i recentno aktivni rasjedi na širem području Bilogore i procjena njihovoga 
seizmogenoga potencijala 

73. Ljubica Baćić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

tema: Skupovi u kojima je xy+4 potpuni kvadrati i problem proširenja nekih parametarskih Diofantovih 
trojki 

74.Maja Bival Štefan, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Biološki učinci fenolnih kiselina iz odabranih vrsta porodice Lamiaceae 

75. Lora Dukić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

tema: Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija 

76. Ana Pangerčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Procjena terapijskih mogućnosti u bolesnika s apscesom mozga 

77. Petar Škavić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost alkoholiziranosti sa strukturom uzroka nasilne smrti 

78. Zinaida Perić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Plasmacytoid dendritic cells, effector T-lymphocytes and inflammatory cytokines in graft-versus-
host-disease (Plazmocitoidne dendritičke stanice, efektorski limfociti T i upalni citokini u reakciji bolesti 
transplantata protiv primatelja)  

79. Ivan Pavić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Dijagnostička vrijednost interferona gama iz limfocita djece mlađe od pet godina s latentnom 
tuberkuloznom infekcijom 

80. Martin Kuhar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Eugenika u hrvatskoj medicini i njezin utjecaj na javnost u razdoblju od 1859. do 1945. 

81. Ivan Rašić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Klinički značaj izraženosti gena BORIS i MYC u karcinomu pločastih stanica hipofarinksa 

82. Ratko Prstačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Osobitosti metastaza papilarnog karcinoma štitnjače u lateralnim regijama vrata 

83. Andrea Jambrošić Sakoman, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Čimbenici psihofiziološke podražljivosti u akutnoj reakciji na stres i posttraumatskom stresnom 
poremećaju 

84. Adela Kolumbić Lakoš, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Proupalni i protuupalni citokini u bolesnika sa sindromom prostatitisa  

85. Jelena Mustapić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost srama, vršnjačkoga pritiska i nezadovoljstva tijelom s navikama hranjenja adolescenata 

86. Ivan Adamec, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Akutno liječenje bolesnika s vestibularnim neuronitisom 

87. Maja Bohač, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Usporedba femtosekundnoga lasera i mehaničkih mikrokeratoma pri laserskoj disekciji rožnice 

88. Dražen Ažman, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Novi ultrazvučni dijagnostički indeks u procjeni sindroma karpalnoga kanala 

89. Tomislav Meštrović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinkovitost azitromicina, doksiciklina i levofloksacina in vitro na urogenitalne sojeve bakterije 
Chlamydia trachomatis 

90. Qëndresë Daka, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Classification and quantification of risk factors and treatment strategies for ocular hypertension and 
primary open-angle glaucoma 

91. Frederik Çuperjani, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prognostic value of the ribosomal protein S6-pS240 in invasive ductal breast cancer 

92. Nermin Lojo, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 i visokih doza diklofenaka na inducirani sindrom kratkoga crijeva 

93. Darko Jurišić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Praćenje promjena koncentracije topljivoga receptora za TGF beta III specifičnoga biomarkera u 
plazmi bolesnica s karcinomom dojke 

94. Lidija Erdelez, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Procjena ishoda aorto-ilijakalnih zahvata standardiziranim popisom pokazatelja transfuzija krvi 

95. Marija Baković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Karboksihemoglobin kao pokazatelj ulazne strijelne rane nastale pucanjem iz blizine 

96. Valerija Bralić Lang, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Klinička inercija liječnika obiteljske medicine u regulaciji glikemije oboljelih od šećerne bolesti tipa 
2 

97. Linda Carkaxhiu-Hyseini, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prevalence of New Diabetes and Impaired Fasting Glucose in Kosovo 

98. Sandra Moslavac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ekspresija Piwil2 i HMGA2 u papilarnom karcinomu štitnjače 

99. Lili Mikecin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Pseudokolinesteraza i pokazatelji oksidacijskoga stresa u djece s tumorskom bolešću u središnjem 
živčanom sustavu 

100. Suzan Kudlek Mikulić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Koncentracija moždanoga neurotrofičnoga čimbenika u akutnom liječenju shizofrenije novim 
antipsihoticima 

101. Marko Kralik, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Objektivizacija mjerenja radnoga opterećenja radiologa i procjena trenda u jedanaestogodišnjem 
razdoblju 

102. Ana Knezović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Kolinergički sustava u mozgu štakorskoga modela eksperimentalne Alzheimerove bolesti izazvane 
streptozotocinom 

103. Marija Gomerčić Palčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Ekspresija i distribucija kaveolina-1 i transformirajućeg čimbenika rasta beta u hepatocitima 
bolesnika s nealkoholnom masnom bolešću jetara 

104. Ivana Pavić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Značenje imunohistokemijske izraženosti FHIT-a, EGFR-a i Bcl-2 u bolesnika s oralnim lihenom 
planusom 

105. Frane Grubišić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Kvaliteta života osoba oboljelih od psorijatičnoga artritisa u usporedbi s reumatoidnim artritisom i 
degenerativnom bolešću zglobova 

106. Mario Blekić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Povezanost dječje astme s polimorfizmima gena na kromosomu 17q12-21 

107. Ana Močić Pavičić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Učestalost i utjecaj samoiniciranih eliminacijskih dijeta na nutritivni status i klinički tijek bolesti 
djece s kroničnim upalnim bolestima crijeva 

108. Tatjana Goranović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Utjecaj primjene sugamadeksa na glikemijski status 

109. Aran Tomac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Psihopatološke specifičnosti adolescenata sa samoozljeđujućim ponašanjem 

110. Matej Mustapić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Prediktivna vrijednost inicijalnoga pregleda kralježnice magnetskom rezonancijom za ishod liječenja 
vertebralnoga osteomijelitisa 

111. Lucija Murgić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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tema: Profesionalna etička osposobljenost kao instrument za vrednovanje etičnosti i etičke osposobljenosti 
studenata medicine 

112. Željka Krištof, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

tema: Uloga citokina koji moduliraju interferon gama u latentnoj i aktivnoj tuberkuloznoj infekciji školske 
djece 

113. mr. sc. Josip Mihić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Prognostička vrijednost imunohistokemijske izraženosti CD44 u glioblastomu 

114. mr. sc. Anita Kranjčević Bubica, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Procjena odnosa proporcije frontalnih zubi i oblika zubnoga luka kod malokluzija klase I, II i III 

115. mr. sc. Antonija Tadin, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Citotoksični i genotoksični učinak suvremenih estetskih restaurativnih materijala na stanice pulpe i 
sluznice usne šupljine 

116. Ivona Bago, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Učinkovitost zvučnih, ultrazvučnih i laserski induciranih tehnika čišćenja korijenskih kanala tijekom 
endodontske terapije 

117. mr. sc. Ivica Richter, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

tema: Mapiranje bioimpedancijskoga spektra zdrave oralne sluznice 

118. Berislav Vulić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Reprodukcijski pokazatelji tijekom proizvodnoga vijeka mliječnih krava 

119. Ivan Folnožić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Utjecaj tjelesne kondicije i pariteta na energetski, antioksidacijski i reprodukcijski status 
visokomliječnih krava tijekom prijelaznoga razdoblja 

120. Danijela Jelčić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Učinak autolognoga presatka adipoznoga tkiva na proces cijeljenja kritičnoga defekta dijafizne kosti 
kokoši 

121. Branimira Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

tema: Usporedba učinka različitih indukcijskih postupaka na rasplođivanje mliječnih krava 

 

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Kordinacijskog 
povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog znanstvenog studija Jezik i kognitivna 

neuroznanost, donijelo sljedeći  

 

PRIJEDLOG 

 

1. Martina Knežević, Sveučilišni, interdisciplinarni, poslijediplomski znanstveni studij, Jezik i kognitivna 

neuroznanost, 

tema: Promjene u izvršnim funkcijama i neuralnoj elektrofiziološkoj aktivnosti tijekom mlade odrasle dobi 

2. Tena Gnjatović, Sveučilišni, interdisciplinarni, poslijediplomski znanstveni studij, Jezik i kognitivna 

neuroznanost, 

tema: Obrada složenih objektnih pitanja u hrvatskom jeziku: Ispitivanje odgovora na kršenje sintaktičkih i 
pragmatičkih ograničenja metodom kognitivnih evociranih potencijala 

 

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Vijeća sveučilišnog 
interdisciplinarnog poslijediplomskog znanstvenog studija Upravljanje okolišom, donijela slijedeći  
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PRIJEDLOG 

 

1. Mak Kišević, Sveučilišni, interdisciplinarni, poslijediplomski znanstveni studij, Upravljanje okolišem, 

tema: Application of hyperspectrol remote sensing for monitoring eutrophication indicators in the Adriatic 
Sea coastal zones and inland waters (Primjena hiperspektralne daljinske detekcije za praćenje indikatora 
eutrofikacije u priobalnim područjima Jadranskoga mora i u kopnenim vodama) 

 

� Senat je jednoglasno odobrio gore navedene doktorske teme. 

 

11) Sveučilišna nastavna literatura 

Prorektorica Kovačević izvještava Senat da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 
Sveučilišta u Zagrebu  primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 
objavljivanje sveučilišno nastavne literature. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali 
rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, Povjerenstvo je donijelo sljedeće 
PRIJEDLOGE o odobravanju naslova: 
Baze podataka, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Robert Manger. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet.  

Flora Hrvatske – invazivne biljke, sveučilišni priručnik, autor; prof. dr. sc. Toni Nikolić. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet.  

Zbirka zadataka iz elektriciteta i magnetizma, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. Nikola Poljak. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet.  

Osnove teorije bojenja tekstila, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman 
i prof. dr. sc. Boris Karman. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  

Objektivno vrednovanje plošnih tekstilija i odjeće, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. 
Jelka Geršak. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno- tehnološki fakultet.  

Dyspepsia in clinical practice, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Marko Duvnjak. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

Emeryjeve osnove medicinske genetike, sveučilišni udžbenik, autori izvornika: Peter D. 
Turnpenny, Sìan Ellard. Naslov izvornika: Emery's elements of medical genetics. Urednice 
hrvatskog izdanja: Floriana Bulić-Jakuš i Ingeborg Barišić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Medicinski fakultet. 

Onkologija za studente dentalne medicine, sveučilišni udžbenik, autori: Akademik Zvonko 
Kusić, prof. dr. sc. Ante Bolača i doc. dr. sc. Ana Fröbe. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 
Stomatološki fakultet.  

TERENSKA I LABORATORIJSKA ISTRAŽIVANJA TLA - priručnik za uzorkovanje i 
analizu, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. Nikola Pernar, doc. dr. sc. Darko Bakšić i Ivan 
Perković, dipl. ing. šum. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet.  

Jahanje, sveučilišni priručnik,  autori: prof. dr. sc. Ante Ivanković, prof. dr. sc. Romana Caput 
Jogunica i dr. sc. Jelena Ramljak. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Metodika glazbene kulture za rad u dječjim vrtićima, sveučilišni udžbenik, autorica: mr. sc. 
Heda Gospodnetić, Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet.  
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� Senat je jednoglasno odobrio gore navedene prijedloge. 

 

12) Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu 

Prorektorica Vašiček izvijestila je o Godišnjem obračunu Sveučilišta u Zagrebu za 2011.                  
godinu, kazavši da isti objedinjava godišnje obračune sastavnica i ostalih ustanova u sastavu 
Sveučilišta. Dokumentacijsku osnovu za izradu priloženih tablica čine posebne podloge (excel 
tablice) priređene u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, u koje su sve sastavnice SuZG unijele 
podatke iz izvornih dokumenata svojih godišnjih financijskih izvješća. U priloženim tablicama 
prikazani su prihodi i rashodi objedinjeni prema djelatnostima Sveučilišta u Zagrebu, stanje 
imovine na dan 31. prosinca 2011. godine i strukturu vlastitih prihoda.  

U Tablici 1. posebno su iskazani prihodi pojedinačnih fakulteta, akademija i ustanova u sastavu 
Sveučilišta i njihov zbroj za 2011. godinu u Programu osnovne djelatnosti. 

Tablica 2. prikazuje prihode u Programu dopunske djelatnosti, odvojeno za tekuću aktivnost i 
kapitalnu aktivnost. 

Tablica 3. objedinjava sveukupne prihode za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine 
zbrojene i prikazane na nivou djelatnosti. 

Na razini Sveučilišta ukupan prihod u 2011. godini porastao je za 3,5% u odnosu na 2010. godinu 
dok je porast na razini samih sastavnica iznosio 3,3%. 

U Tablici 4. za svaku instituciju i ukupno za Sveučilište iskazani su iznosi i struktura rashoda u 
Programu osnovne djelatnosti, a posebno je iskazana kapitalna izgradnja. 

Tablica 5. prikazuje rashode svih sastavnica i njihovu strukturu u Programu dopunske djelatnosti i 
Programu prateće djelatnosti. 

U Tablici 6. objedinjeni su sveukupni rashodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. 
godini i prikazani kroz glavne skupine rashoda. 

U odnosu na 2010. godinu ukupni rashodi Sveučilišta u Zagrebu povećani su za 3,1% dok su 
sveukupni rashodi sastavnica povećani za 2,9%. Kod 10 sastavnica (uključujući Rektorat) došlo 
je do smanjenja troškova poslovanja u 2011. godini dok sve ostale sastavnice iskazuju porast u 
odnosu na 2010. g. 

Investicije su u 2011. kod sastavnica u povećanju za 13,8%. 

Tablica 7. sadržava podatke o stanju imovine na dan 31. prosinca 2011. godine po sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu te je ona u porastu u odnosu na 2010. od 7,3%. 

Tablica 8. Prikazuje strukturu vlastitih prihoda Sveučilišta u Zagrebu u 2011. godini. 

U odnosu na 2010. godinu vlastiti prihodi smanjeni su na nivou Sveučilišta za 13%, a na nivou 
sastavnica 3,5% pri čemu se ističe najveći pad u dijelu vlastitih prihoda od znanstvene i stručne 
djelatnosti, stalnog usavršavanja i drugih programa školovanja, zakupnina, pomoći, donacija i 
ostalih vlastitih prihoda od 12,5% Navedeni ostali vlastiti prihodi čine 47,3% svih vlastitih 
prihoda te bitno utječu na ukupan iznos prihoda. Prihod od participacija školarina u Programu 
osnovne djelatnosti, koje u ukupnom vlastitom prihodu sudjeluju sa 39,8%, porastao je za 11%, a 
školarine u Programu dopunske djelatnosti, koje iznose 12,8% ukupnog vlastitog prihoda, su pale 
za 6,0%. 
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Senat je jednoglasno prihvatio Godišnji obračun Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu. 

 

13) Donošenje Pravilnika o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji poslova     
Akademije likovnih umjetnosti te Pravilnika o ustroju radnih mjesta Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta  

Akademska tajnica Olga Šarlog Bavoljak izvještava da su predmetni pravilnici prošli 
propisanu proceduru na sveučilišnim tijelima odnosno da su isti dobili prethodno pozitivno 
mišljenje Vijeća umjetničkog područja odnosno Vijeća prirodoslovnog područja te Odbora za 
proračun, a čiji su Zaključci priloženi u materijalima za današnju sjednicu Senata. Sukladno 
članku 21. točka 23. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, predmetni pravilnici upućuju se Senatu na 
donošenje. 

Senat je jednoglasno donio Pravilnik o ustroju radnih mjesta i sistematizaciji 
poslova Akademije likovnih umjetnosti te Pravilnika o ustroju radnih mjesta 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. 

 

14)  Izvješće sa sjednice Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

Akademska tajnica Olga Šralog Bavoljak podnijela je izvješće sa sjednice Odbora za statutarna 
pitanja, kazavši da se na istoj raspravljalo o zahtjevu  prorektorice Kovačević za pravnim 
tumačenjem članka 30. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim  studijima u vezi statusa 
članova Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada. Kako Pravilnikom nije propisan 
status članova Povjerenstva postavljeno je pitanje je li dopušteno, na što ukazuje praksa nekih 
naših sastavnica, u Povjerenstvo imenovati članove, magistre znanosti koji osim stečenog 
akademskog stupnja,nemaju nikakav izbor u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje te od 
kojih neki niti nisu zaposleni na Sveučilištu? Nakon provedene rasprave Odbor za statutarna 
pitanja mišljenja je da članovi povjerenstva, koji na bilo kojoj razini sudjeluju u radu 
povjerenstva u vezi s poslijediplomskim specijalističkim radom (ne samo u ocjeni završnog rada, 
kao u upitu – članak 30.) moraju biti izabrani u znanstveno ili znanstveno nastavno zvanje. 
Članovi povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Sveučilišta ili sastavnice.  

15) Imenovanje zamjenskog člana iz reda studenata preddiplomskog i diplomskog 
studija u Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Divjak izvijestila je o odluci Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
od 28. rujna 2012. godine, kojom se student Mate Damić s Ekonomskog fakulteta predlaže za 
imenovanje u Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a čiji se životopis nalazi u 
priloženim materijalima za današnju sjednicu Senata. Temeljem članka 21. točka 26. te članka 36. 
stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat imenuje članove iz reda studenata preddiplomskog 
i diplomskog studija. 

� Senat je jednoglasno imenovao studenta Matu Damića s Ekonomskog fakulteta u 
Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 
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16) Davanje suglasnosti  dekanu Filozofskog fakulteta za sklapanje ugovora u 
iznosu većem od 3 miliona kuna  

Budući da je prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu čelniku institucije potrebna suglasnost Senata 
za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna, dekan Filozofskog fakulteta 
uputio je zahtjev Senatu za raspisivanje natječaja za izbor novog izvođača radova sanacije fasade 
i sklapanje Ugovora o građenju, kao i oročenja iznosa od 4,5 milijuna kuna u Zagrebačkoj banci 
d. d. do isplate novom izvođaču radova u svrhu djelomične zaštite od inflatornih kretanja. 

� Senat je jednoglasno dao suglasnost dekanu Filozofskog fakulteta za sklapanje 
ugovora u iznosu većem od 3 milijuna kuna. 

 
b) Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu 
 
Prorektorica Vašiček kazuje kako je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu na 
svojoj 13. sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donijela Proračun Studentskog zbora za 
2012. godinu. Proračun usvajamo sa ciljem da se sredstva iz proračuna ove godine povuku iz 
Ministarstva za ove namjene za koje su sredstva namijenjena. U priloženom materijalu može se 
vidjeti struktura potrošnje, uključujući i dio sredstava koji ide na studijske programe, koji su 
dobili financiranje sukladno studentskoj evaluaciji koja se radi u okviru Povjerenstva. Što se tiče 
ostalih stavki, iste se odnose na poslovanje Studentskog zbora i na troškove koje je Studentski 
zbor imao kao studentsko tijelo. Materijal je detaljno razmatran na Rektorskom kolegiju u širem 
sastavu te je zaključeno da bi uz Proračun, na Senatu trebalo biti razmatrano godišnje 
izvješće o radu Studentskog zbora. 
 

� Senat je jednoglasno usvojio Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 
2012. godinu. 

 

17) Ostalo  

Rektor Bjeliš informirao je Senat da su priložene obavijesti o događanjima na Sveučilištu u 
razdoblju od 18. rujna do 16. listopada 2012. te najavio promociju doktora znanosti u Hrvatskom 
narodnom kazalištu dana 21. listopada 2012. i proslavu Dana Sveučilišta u ponedjeljak, 5. 
studenoga u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.  
Dekan Matulić pozvao je članove Senata na svečanu misu zaziva Duha Svetoga - Veni Sancte 
Spiritus za 344. akademsku godinu u Katedrali u Zagrebu dana 18. listopada 2012. u 19 sati. 

 
Po završetku sjednice, rektor Bjeliš pozvao je članove Senata na koncert u malu vijećnicu 
Rektorata na kojem će nastupiti student Muzičke akademije Aljoša Jurinić, pobjednik 
pijanističkog natjecanja Robert Schumann za 2012. godinu. 
 

* 

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključio istu u 19,10 sati. 
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Rektor                                                                 

                                                                                            Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r. 

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 

 
Uz poziv:   
Klasa: 602-04/12-04/2 
Urbroj: 380-021/105-12-14 
 
9. studenoga  2012. godine 
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