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 ZAPISNIK  

 
5.  redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj godini (2013./2014.) 
održane u utorak, 10. prosinca 2013. 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. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i tehnologiju 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 
2. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednik Vijeća 
prirodoslovnog područja 

3. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet – zamjenik predsjednika Vijeća 
društveno-humanističkog područja 

4. Prof. dr. sc. Adrijan Barić, Fakultet elektrotehnike i računarstva – predsjednik Vijeća tehničkog 
područja 

5. Prof. dr. sc. Josip Kos, Veterinarski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja 

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

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

8. Prof.dr.sc. Alen Slavica, Veterinarski fakultet 

9. Prof.dr.sc. Davor Miličić, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

14. Prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Agronomski fakultet 

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

16.  Prof. dr. sc. Antonija Žižak , Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 
17. Prof. dr. sc. Tonči Lazibat, Ekonomski fakultet 

18. Prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Ekonomski fakultet 

19. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet 

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

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

22. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

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

24. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet 

25. Prof.dr.sc. Ante Čović, Filozofski fakultet 

26. Prof.dr.sc. Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

27. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 
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- prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFDI 

28. Prof. dr. sc. Tonći Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 

29. Prof.dr.sc. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

30. Prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

31. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

33. Prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

36. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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

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

39. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet 

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

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

42. Prof.dr.sc Maja Brozović, Grafički fakultet 

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

44. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

46. Red. prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti 

47. Red. prof. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  
48. Nataša Tošanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

49. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog studija  
50. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

51. Vedran Dodig, Medicinski fakultet 

 

Ostali prisutni 
- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- prof. dr. sc. Borivoj Modlic, v.d. dekan Grafičkog fakulteta, izvjestitelj za točku 15. 

- prof. dr. sc. Branko Jeren, izvjestitelj za točku 1. 

 

Iz stručne službe Rektorata   
- Olga Šarlog-Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica 

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

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Iva Piški, dipl. iur., Ured za akademske poslove 
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*** 

Rektor, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš otvorio je 5. redovitu sjednicu Senata u 345. akademskoj godini 
(2013./2014.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene dnevnog reda na način da se 
točka 9) a) skida s dnevnog reda (Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja), pri čemu točka 
9) b) postaje 9) a), te se dodaje nova podtočka 9) b) Imenovanje zamjenskih članova Etičkog 
savjeta Sveučilišta u Zagrebu. 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Dnevni red: 
 
1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 

2)  Izvršenje  zaključaka  i  prihvaćanje  zapisnika  17. izvanredne  sjednice  Senata 
Sveučilišta  u  Zagrebu  u  344.  akademskoj  godini  (2012./2013.)  održane  3. listopada 
2013. i zapisnika 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. akademskoj 
godini (2013./2014.) održane 19. studenoga 2013.  

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  

4)  Imenovanje  Povjerenstva  za  utvrđivanje  kriterija i  potvrdu  izbora  u  zvanja Senata 
Sveučilišta u Zagrebu  

5)  Prijedlog  preddiplomskog  stručnog  studija  Izobrazba  trenera Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu  

6)  Odobrenje dodatne upisne kvote Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za upis  na  
diplomski  sveučilišni  studij  Rani  i  predškolski  odgoj  i  obrazovanje  – izvanredni na 
lokaciji Petrinja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014.  

7)  a)  Izvješće  o  radu  Odbora  za  upravljanje  kvalitetom  za  akademsku  godinu 
2012./2013.  

b)  Imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  

8)  Izvješće o provedenoj Anketi za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu za 
akademske godine 2011./2012. i 2012./2013.  

9)  a) Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

     b)  Imenovanje zamjenskih članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
 
10) Istraživanja  

Obavijest  o  provedenom  unutarnjem  periodičkom  vrednovanju  doktorskih 
studijskih programa  
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11) Periodičko  Izvješće  o  promjenama  studijskih  programa  poslijediplomskih 
specijalističkih studija do 20%  

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

13) Sveučilišna nastavna literatura  

14) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  

15) Izvješće  Povjerenstva  za  pripremu  prijedloga  statusnih  promjena  Grafičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

16) Strateški plan Zajedničkog ureda za reviziju za2014.-2016.  

17) Ostalo 

***  

 
1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus 

Prof. dr. sc. Branko Jeren, član Povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer u 
počasno zvanje professor emeritus (u čijem sastavu su i  prof. dr. sc. Marijan Šunjić i prof. dr. sc. 
Marko Rogošić) podnosi izvješće o predloženici prof. dr. sc. Heleni Jasni Mencer za izbor u 
počasno zvanje professor emeritus. 
Helena Jasna Mencer rođena je u Zagrebu 3. travnja 1943. Osnovno i gimnazijsko školovanje 
polazila je u Zagrebu, gdje je 1961. maturirala na VII. Gimnaziji. Diplomirala je 1966. na 
Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 1973., a 1976. doktorirala obranivši 
disertaciju Studij fazne ravnoteže u kvazitrokomponentnim makromolekulskim otopinama pod 
mentorstvom Branka Kunsta. Od 1966. do 1971. radi kao asistentica suradnica na Kemijsko-
tehnološkom institutu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zatim, od 1971. do 1976., 
kao asistentica na Zavodu za fizikalnu kemiju Tehnološkog fakulteta. Kao docentica i izvanredna 
profesorica radi od 1986. do 1992., a u zvanje redovite profesorice izabrana je 1992. na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. U trajno zvanje redovitog profesora 
izabrana je 1997. Na Fakultetu je uz nastavu i znanstveni rad obavljala i dužnost članice Savjeta 
te predsjednice Odbora za znanstveni rad i Povjerenstva za plan i program studija. Također, bila 
je i prodekanica za nastavu i znanstveni rad od 1993. do 1995. Na prijedlog tadašnjega rektora 
prof. dr. sc. Marijana Šunjića, Senat Sveučilišta u Zagrebu izabire profesoricu Helenu Jasnu 
Mencer za prorektoricu za znanost i poslijediplomske studije. Dužnost obavlja od 1994. do 1998., 
a po isteku prvog mandata Senat je ponovo, na prijedlog rektora prof. dr. sc. Branka Jerena, bira 
za prorektoricu za razvoj, znanost, poslijediplomske studije i osiguranje kvalitete. Ovu dužnost 
obavlja od 1998. do 2002. Natječe se za mjesto rektora Sveučilišta u Zagrebu, Senat je izabire 
2002. i tu dužnost obavlja kao prva rektorica sve do 2006. Znanstveno, prof. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer bavila se u početku raspodjelama veličina čestica u emulzijama, procesima koalescencije 
i flokulacije, a zatim termodinamikom i kinetikom polimernih otopina te faznim ravnotežama. 
Poseban doprinos ostvarila je u području frakcioniranja polimera metodom kromatografije 
isključenja po veličini pri određivanju raspodjele molekulskih masa, te u području ostalih metoda 
karakterizacije polimera i polimernih materijala, odnosno ispitivanja topljivosti i kompatibilnosti 
polimernih materijala. Između ostalog, razvila je novu metodu polukontinuiranog kolonskog 
frakcioniranja polimera, kojom se postiže izrazito povećanje djelotvornosti procesa frakcioniranja 
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i kvalitete dobivenih frakcija. Rezultate svoga znanstvenog rada prof. Mencer objavila je u više 
od 60 znanstvenih radova, od čega 51 u časopisima citiranim u CC/SCI bazi podataka, te na više 
od 80 znanstvenih skupova. Radila je, kao suradnica ili voditeljica na desetak znanstvenih 
projekata. Predloženica je vodila brojne projekte razvojnog karaktera, znanstvene ili stručne, ili 
pak vezane za sveučilišnu politiku, upravljanje i menadžment u visokom obrazovanju. Za svoj rad 
odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića, a dobitnica je i Nagrade Fran 
Bošnjaković Senata Sveučilišta u Zagrebu, za promicanje i razvitak tehničkih znanosti, posebice 
kemijskog inženjerstva, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka na Sveučilištu u Zagrebu, uz 
posebna priznanja Društva plastičara i gumaraca te Hrvatskog prirodoslovnog društva. Također, 
predloženica je dala poseban doprinos u promicanju imena Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. H. 
J. Mencer obavljala je različite funkcije u europskim stručnim tijelima (European Polymer 
Federation, EPF), kao te boravila na inozemnim sveučilištima u svojstvu gosta profesora ili gosta 
istraživača. Od 1977. do 1979. boravila je u Centre de recherche sur les macromolecules, CNRS, 
u Strasbourgu, u vodećoj međunarodnoj ustanovi za karakterizaciju polimera i polimernih 
materijala. Angažman u EPF omogućio je ostvarivanje tijesne suradnje sa Technische Universiteit 
Eindhoven te poslijedoktorski boravak na Katholieke Universiteit Leuven. Suradnja je rezultirala 
razmjerno malim brojem izravnih publikacija, ali velikom diseminacijom znanja, primjerice 
putem boravaka njenih suradnika u Eindhovenu, sudjelovanja stranih profesora u povjerenstvima 
za obranu disertacija na FKIT-u te nabavkom znanstvene opreme (TGA, DSC, SEC, optički 
mikroskop) u Zavodu za fizikalnu kemiju. Ovdje treba ubrojiti i studijske posjete na Deutsches 
Kunststoffinstitut Darmstadt; Max Planck Institut für Polymerforschung Mainz, Johannes 
Gutenberg Universität Mainz te University of Massachussetts Amherst. Prof. dr. sc. H. J. Mencer 
ukupno je osam godina obavljala dužnost prorektorice kod dvaju rektora, a zatim je bila izabrana 
kao prva žena–rektor uopće na Sveučilištu u Zagrebu. Odlaskom s rektorske dužnosti, njen 
angažman na Sveučilištu nije prestao. Završila je projekte u tijeku i prihvatila se, 2009. 
predsjedništva Saveza udruga AMAC/AMCA Sveučilišta u Zagrebu kojeg s uspjehom vodi, 
prenoseći Savezu dragocjena iskustva najaktivnije od svih udruga, našega AMACIZ-a. Kao 
istaknuti član Fakulteta kemijskog inženjerstva tehnologije, te rektorata Sveučilišta u Zagrebu, 
birana je i na brojne druge dužnosti. Bila je tako, između ostalog: članica Nacionalnog vijeća za 
znanost, predsjednica Matičnog povjerenstva za kemijsko inženjerstvo, rudarstvo, metalurgiju, 
tekstilno inženjerstvo u dvama mandatima, od 1993. do 1997. te koordinatorica svih Matičnih 
povjerenstava od 1995. do 1996., članica Prosudbene skupine za znanost i tehnologiju RH za 
kemijsko inženjerstvo, članica Upravnog vijeća Tehničkog veleučilišta u Zagrebu od 1998. do 
2000., te članica Prosudbene skupine za vrednovanje Veleučilišta u Splitu od 1998. do 1999. Bila 
je i članica Vojno tehničkog savjeta RH, predsjednica Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
od 2002. do 2006., članica Nacionalnog vijeća za konkurentnost od 2003. do 2006., predsjednica 
Hrvatskog rektorskog zbora od 2002. do 2003. te članica Nacionalnog vijeća za praćenje 
pregovora za pristup RH Europskoj Uniji. U međunarodnim međusveučilišnim organizacijama 
bila je potpredsjednica (2004. i 2006.), odnosno predsjednica (2005.) Podunavske rektorske 
konferencije, članica Glavnog odbora Udruženja sveučilišta glavnih europskih gradova (UNICA) 
od 2005. do 2009., evaluator u programu Institutional Evaluation Programme Europskoga 
sveučilišnog udruženja, članica grupe za evaluaciju Statuta istog udruženja, članica 
međunarodnog savjetodavnog odbora Mađarskog vijeća za akreditaciju od 2007. U posljednje se 
vrijeme osobito angažirala na ustanovljenju Zaklade Sveučilišta u Zagrebu. U okviru ove vrste 
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djelatnosti treba spomenuti i da je prof. Mencer članica izbornog povjerenstva za dodjelu nagrade 
L'Oreal Za žene u znanosti, te članica izbornog povjerenstva za dodjelu školarina iz The Rochus 
and Beatrice Mummert Foundation u okviru društva Bosch Stiftung za buduće izvršne kadrove iz 
središnje i jugoistočne Europe za studije iz područja ekonomije i inženjerstva na RTWH Aachen 
ili Sveučilištu u Kölnu. Prof. dr. sc. H. J. Mencer urednica je dviju knjiga iz područja 
visokoškolskog obrazovanja, koautor jednog članka u inozemnoj enciklopediji o sustavu visokog 
obrazovanja u RH, koautor sedam članaka u zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova, 
14 nastavnih, stručnih i znanstveno-popularizacijskih radova u časopisima. Prof. dr. sc. H. J. 
Mencer održala je i više od 20 pozvanih javnih predavanja, ranije u karijeri češće iz područja uže 
struke, a kasnije iz područja visokoškolskih obrazovnih sustava. Od 1982. do 1996. izradila je i 
25 ekspertiza, istraživačkih i stručnih elaborata za potrebe drugih ustanova i industrije. Bila je i 
članica uređivačkog odbora, urednik rubrika ili gost-urednik u časopisima Polimeri, Priroda, 
Sveučilišni vjesnik te članica 11 znanstveno-organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih 
skupova. 
Rektor Bjeliš iznosi svoj osobni dojam o prof. dr. sc. Heleni Jasni Mencer, ukazajući na njezinu 
izrazitu privrženost prema Sveučilištu, njezin permanentan osjećaj i odgovornost prema Sveučilištu, 
njegovom radu i sudbini te njezin akademski duh koji svima može biti na uzor. 

 
� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je izabrao prof. dr. sc. Helenu Jasnu 

Mencer za professora emeritusa. 
 

2)  Izvršenje  zaključaka  i  prihvaćanje  zapisnika  17. izvanredne  sjednice  Senata 
Sveučilišta  u  Zagrebu  u  344.  akademskoj  godini  (2012./2013.)  održane  3. 
listopada 2013. i zapisnika 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 345. 
akademskoj godini (2013./2014.) održane 19. studenoga 2013.  

Rektor Bjeliš kazuje da su uz predmetne zapisnike, priloženi i Zaključci Senata Sveučilišta u 
Zagrebu sa sjednice održane 19. studenoga 2013. godine, a vezano uz izradu i uvođenje 
zajedničkog preddiplomskog studija Psihologije Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija, kada je 
dana podrška i suglasnost Senata rektoru za poduzimanje koraka u cilju realizacije plana 
aktivnosti u izradi i uvođenju zajedničkog preddiplomskog studija, kao i za pokretanje nastavka 
rada Radne skupine na pripremi i kompletiranju spornog prijedloga zajedničkog studijskog 
programa, nakon čega je poslan dopis rektora voditelju HS, kao i očitovanje HS na točku 2. 
spomenutih zaključaka, koje sada neće elaborirati. 

 

Na upit rektora Bjeliša ima li primjedaba na predmetne zapisnike, javio se profesor Talanga, 
voditelj Hrvatskih studija koji je iznio primjedbu na zapisnik Senata od 19. studenoga 2013. 
godine u dijelu koji se tiče točke 5 Hrvatski studiji – Studij psihologije – izvješće rektora, kazavši 
da isti ne odražava prikaz stvarnog stanja samog rektorovog izlaganja, tražeći da se u samom 
zapisniku navede da je rektor pročitao izvješće prof. dr. sc. Željke Kamenov, predsjednice Radne 
skupine za izradu Prijedloga zajedničkog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 
psihologije Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te da se u dijelu 
njegove izjave riječi „gomilanje studija“ zamjene riječima „prenapučenost studija“. 
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� Zapisnik 17. izvanredne  sjednice  Senata Sveučilišta  u  Zagrebu održane 3. 
listopada 2013. jednoglasno je prihvaćen. 

� Zapisnik 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu održane 19. studenoga 
2013. prihvaćen je s jednim suzdržanim glasom, uz predložene izmjene 
profesoraTalange. 

 

3)  Izbori u zvanja  

O prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu izvijestila je prorektorica 
Divjak,  kako slijedi:  

a) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga (-e) 
profesora  (-ice)– trajno:      

 

R
e
d
.
b
r. 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora  

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rek. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umjet. 
područje 

Znan./umjet. 
polje/grana 

640-
03/13 

-07/177 

dr. sc. 
Jasmina 

VRANEŠ 11.09.2007. 09.03.2012. 9/12 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke 
medicinske 
znanosti/ 

medicinska 
mikrobiologija 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

b) Potvrđivanje izbora  u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga (-e) 
profesora  (-ice)– na vrijeme  od (5) pet godina: 

R
ed
. 
br
. 

 

Ur. broj Ime Prezime Datum 
zadnjeg 
izbora   

Datum 
raspisivanja 
natječaja 

Broj 
uvjeta 
Rekt. 
zbora 

Visoko 
učilište 

Znan./umjet. 
područje 

Znan./umjet. 
polje/grana 

1. 640-
03/13 

-07/178 

dr. sc. 
Ante 

ĆORUŠIĆ 18.02.2008. 05.10.2012. 4/8 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke 
medicinske 
znanosti/ 
ginekologija i 
opstetricija 
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2. 640-
03/13 

-07/179 

dr. sc. 
Adriana 

VINCE 20.10.2008. 08.05.2013. 6/8 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

kliničke 
medicinske 
znanosti/ 
infektologija 

3. 640-
03/13 

-07/180 

dr. sc. 
Dora 

VIŠNJIĆ 20.10.2008. 06.02.2013. 5/8 Medicinski 
fakultet 

biomedicina 
i zdravstvo 

temeljne 
medicinske 
znanosti/ 
fiziologija 
čovjeka  

i  

imunologija 

4. 640-
03/13 

-07/183 

dr. sc. 
Zvonimir  

ČULJAK  19.03.2008. 24.05.2013. 4/8 Hrvatski 
studiji 

humanističke 

znanosti 
filozofija/ 
spoznajna 
teorija 

Prijedlozi su jednoglasno potvrđeni. 

 

4)  Imenovanje  Povjerenstva  za  utvrđivanje  kriterija i  potvrdu  izbora  u  zvanja 
Senata Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Divjak  iznosi prijedlog za imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 
potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju Povjerenstva za 
utvr đivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

I.  
U Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 
imenuju se: 

1. prof. dr. sc. IVICA DŽEBA , predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja Vijeća tehničkog područja –  predsjednik  

2. prof. dr. sc. ANTE ČOVIĆ, zamjenik predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje kriterija 
i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkog područja - član     

3. prof. dr. sc. BORNA FÜRST BJELIŠ, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje 
kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća prirodoslovnog područja - članica 

4. prof. dr. sc. ALEKSANDRA KORA Ć GRAOVAC , predsjednica Povjerenstva za 
utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkog 
područja - članica 

5. prof. dr. art. MARINA NOVAK , predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 
potvrdu izbora u zvanja Vijeća umjetničkog područja - članica 

6. prof. dr. sc. BOŽIDAR ŠANTEK , predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 
potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja - član 

7. prof. dr. sc. KSENIJA VLAHOVI Ć, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija 
i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biomedicinskog područja - članica. 
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II. 
Mandat Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u 
Zagrebu traje (4) četiri godine. 

 
5)  Prijedlog  preddiplomskog  stručnog  studija  Izobrazba  trenera Kineziološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Divjak  izvještava kako je Radna skupina za studijske programe provela  proceduru  
sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja  studijskih  programa  sveučilišnih  preddiplomskih,  
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u  Zagrebu,  a  
Odbor za upravljanje kvalitetom je na sjednici održanoj  29.  listopada  2013.  potvrdio  kako  se  
predmetni studijski program može izvoditi u predloženome obliku. Također, Vijeće društveno 
humanističkog područja donijelo je pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti predloženoga 
studijskog programa. Napominje da je riječ o studiju koje je Sveučilište u Zagrebu temeljem 
Sporazuma preuzelo od Društvenog veleučilišta, kojim je propisana obveza o provedbi 
akreditacijskog postupka studijskih programa, a u skladu s kriterijima i pravilnicima o akreditaciji 
studijskih programa koji su na snazi. 
Dekan Knjaz ukratko obrazlaže predmetni studijski program. Osnovna svrha stručnog studija 
Izobrazba trenera jest osiguranje kvalitete izobrazbe stručnih kadrova za potrebe obavljanja 
stručnih poslova u sportu. U tom smislu, i ovaj studijski program treba osigurati kvalitetnu 
izobrazbu potrebnih stručnih kadrova za rad u području sporta, kondicijske pripreme sportaša, 
fitnesa i sportske rekreacije koje će zadovoljavati sve veće zahtjeve tržišta rada javnog i privatnog 
sektora. U ovom trenutku u RH nedostaje preko 5000 školovanih trenera koji mogu uspješno 
realizirati planove i programe rada u pojedinim područjima specijalnosti. Završeni prvostupnici 
trenerske struke mogu se upisivati na specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera 
koje ustrojava i izvodi Kineziološki fakultet, kao i na druge srodne studijske programe i na 
drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Ovaj studij se  ustrojava i  izvodi kao 
trogodišnji studij, čijim završetkom polaznici stječu 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni 
prvostupnik trenerske struke iz studijskog smjera sport, ili sportske rekreacije, ili kondicijske 
pripreme sportaša ili fitnesa. 

 
� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je usvojio zahtjev za ustroj i izvedbu 

preddiplomskog  stručnog  studija  Izobrazba  trenera Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6)  Odobrenje dodatne upisne kvote Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za 
upis  na  diplomski  sveučilišni  studij  Rani  i  predškolski  odgoj  i  obrazovanje  – 
izvanredni na lokaciji Petrinja u ljetnom semestru akademske godine 2013./2014.  

Prorektorica Divjak  navodi da je u materijalima za današnju sjednicu Senata priložen 
obrazloženi zahtjev Učiteljskog fakulteta za odobrenje dodatne upisne kvote za upis na diplomski  
sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - izvanredni na lokaciji Petrinja u 
ljetnom semestru akademske godine 2013./2014., kojega je detaljnije obrazložio dekan Prskalo. 
Predbolonjski  studenti koje smo primili kao prijelaznike na 3. godinu sveučilišnog studija Ranog 
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i  predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  kako  bi  im  omogućili  daljnje  studiranje  na diplomskoj  
razini,  ove  su  jeseni  pristupili  natječaju  za  diplomski  studij  te  je  pravo  na  upis  ostvarilo  
njih  60, dok ih je 67 ostalo ispod praga na rang-listi. Pritisnuti velikim nezadovoljstvom  
pristupnika  koji  nisu  uspjeli  upisati  studij,  a  radi  se  o  već  zaposlenim odgajateljima  starijih  
generacija,  poveli  smo  raspravu  na  Odsjeku  za  odgojiteljski  studij  i Fakultetskom vijeću te  
donijeli odluku o tome da ćemo zatražiti od Senata dodatnu kvotu od 67 mjesta upravo za te 
pristupnike. S obzirom na to da je Središnjica u Zagrebu već jako opterećena nastavom na 
izvanrednom studiju, odlučili smo zatražiti kvotu za Petrinju. Budući da ove akademske godine  
ne upisujemo pedagoško-psihološko-metodičku izobrazbu, kao ni doktorski studij, mogli bismo  
bez problema odraditi potrebnu nastavu za povećani broj studenata na izvanrednom diplomskom  
studiju i to s početkom u ljetnom semestru 2014. godine. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio dodatnu upisnu kvotu 
Učiteljskom fakultetu za upis na diplomski  sveučilišni  studij Rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje - izvanredni na lokaciji Petrinja u ljetnom semestru akademske 
godine 2013./2014. za 67 studenata. 

 

7)  a)  Izvješće  o  radu  Odbora  za  upravljanje  kvalitetom  za  akademsku  godinu 
2012./2013.  

Prof. dr. sc. Karmela Barišić, predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom podnosi Izvješće o  
radu  Odbora  za  upravljanje  kvalitetom  za  akademsku  godinu 2012./2013., kazavši da isto 
daje pregled važnijih rezultata Odbora za upravljanje kvalitetom u pojedinim područjima 
djelovanja, pregled zadataka i aktivnosti  planiranih  za  sljedeću  akademsku  godinu  te  pregled  
zaključaka proizašlih iz održanih sjednica Odbora. U razdoblju od 25. listopada 2012. do 26. 
rujna 2013. Odbor za upravljanje kvalitetom (dalje: Odbor) održao je jedanaest redovitih sjednica 
te jednu tematsku sjednicu. Na Sveučilištu u Zagrebu tijekom izvještajnog razdoblja započeti su 
postupci, najprije unutarnje prosudbe sustava, a temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju, i postupak vanjske neovisne  periodične  prosudbe  sustava  
osiguravanja kvalitete koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Postupak  
unutarnje prosudbe  provodilo  je  Povjerenstvo  za  unutarnju  prosudbu  sustava  za osiguravanje 
kvalitete kojega je imenovao Rektor Sveučilišta. Izvješće o unutarnjoj prosudbi, usvojeno na 
sjednici Senata u svibnju 2012., poslužilo je kao jedan od ključnih dokumenata za predstojeću 
vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete koja  je započela  u  jesen  iste  godine.  Nakon  
toga  slijedila  je  faza  naknadnog  praćenja.  Odbor  za  upravljanje kvalitetom izradio je Plan 
aktivnosti za naknadno praćenje sustava osiguravanja kvalitete nakon provedene unutarnje 
prosudbe sustava osiguravanja kvalitete za šestomjesečno razdoblje u skladu s preporukama koje 
je  dalo  Povjerenstvo  za  unutarnju  prosudbu.  Odbor  je  ujedno  pripremio  i  Izvješće  o  
provedenom  Planu aktivnosti  za  naknadno  praćenje  sustava  osiguravanja  kvalitete  nakon  
provedene  unutarnje  prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Tijekom  izvještajnog  razdoblja  
provedeni  su  postupci  vanjske  neovisne  periodične  prosudbe  sustava osiguravanja  kvalitete  
Sveučilišta  u  Zagrebu.  U  okviru  navedenoga  postupka  Sveučilište  u  Zagrebu  je  u prosincu 
posjetilo Povjerenstvo za vanjsku prosudbu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
Povjerenstvo je u 4 dana, koliko je trajala posjeta, obavilo razgovore sa  17 skupina  predstavnika  
Sveučilišta  u  Zagrebu odnosno  s  ukupno  239  djelatnika,  studenata  i  sveučilišnih  vanjskih  
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dionika.  Povjerenstvo  Agencije  za znanost i visoko vrednovanje je u istome postupku posjetilo i 
4 sastavnice Sveučilišta: Učiteljski, Geodetski i Šumarski  fakultet  te  Akademiju  likovnih  
umjetnosti  na  kojima  je  također  obavilo  razgovore  s  upravama fakulteta,  studentima  i  
povjerenstvima  za  kvalitetu.  Izvješće  o  provedenoj  vanjskoj  prosudbi  sustava  za osiguranje 
kvalitete, Sveučilište je zaprimilo od Agencije početkom veljače 2013., odnosno 2 mjeseca nakon 
posjete  Povjerenstva.  Nakon  detaljnog  pregleda,  članovi  Odbora  za  upravljanje  kvalitetom  
pripremili  su očitovanje  Sveučilišta  te  plan  aktivnosti  predložen u  skladu  s  ocjenama  i  
preporukama  Povjerenstva. Slijedila  je  faza  naknadnog  praćenja  od  12.  ožujka  do  12.  rujna  
2013.  Nakon  istekla  plana  aktivnosti  i faze naknadnog  praćenja,  članovi  Odbora  za  
upravljanje  kvalitetom  izradili  su  Izvješće  o  provedenom  Planu aktivnosti  za  naknadno  
praćenje  sustava  osiguravanja  kvalitete  nakon  provedene  vanjske  neovisne periodične 
prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Odbor  za  upravljanje  
kvalitetom,  kao  jedinica  za  unutarnji  sustav  osiguravanja  i  unaprjeđivanja  kvalitete 
Sveučilišta  u  Zagrebu,  nadležan  je  za  provedbu  postupaka  procjene  i  vrjednovanja  novih  
studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na to da su od 10. srpnja 2012. stvoreni 
preduvjeti za započinjanje primjene strateškog dokumenta Mreža visokih učilišta i studijskih 
programa u Republici Hrvatskoj,  Odbor je  poduzeo  sve  potrebne  mjere  prilagodbe  postupaka  
vrjednovanja  novih  studijskih  programa  te upoznavanja sastavnica s primjenom strateškog 
dokumenta Mreže, s posebnim naglaskom na eliminatorne kriterije.  Također, Odbor je 7. veljače  
2013. Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje uputio Mišljenje o spomenutom dokumentu  
kako  bi  ukazali  na  neke  nedorečenosti  i  nesukladnosti  ovog  strateškog dokumenta. Nadalje, 
Radna skupina za  studijske  programe  obradila  je  ukupno 55 zahtjeva za manjim izmjenama i 
dopunama studijskih programa (do 20%), četiri zahtjeva za većim izmjenama i dopunama (od 
20% do 40%), šest  zahtjeva  za  ispravak  naziva  u  dopusnici  (dva  diplomska  sveučilišna  
studijska  programa  i  četiri integrirana  preddiplomska  i  diplomska  sveučilišna  studijska  
programa)  te  tri  zahtjeva  za  ponovnim vrjednovanjem  dopusnice  (produženje  dopusnice  za  
jedan  preddiplomski  sveučilišni  i  dva  diplomska sveučilišna studijska programa). Tijekom  ak.  
godine  2012./2013.  Anketa  za  procjenu  nastavnika  nastavila  se  provoditi  prema  Odluci  o 
postupku  provođenja  (studentske)  ankete  za  procjenu nastavnika  na  Sveučilištu  u  Zagrebu  
donesenu  u studenome  2011.  od  strane  Senata  Sveučilišta  u  Zagrebu. Sukladno Planu  
provođenja  Ankete  za  procjenu nastavnika, u studenom 2012. godine održana je druga po redu 
Edukacija o provedbi Ankete. Edukaciji su prisustvovali predstavnici svih sastavnica koje su  
prema Revidiranom cikličkom planu anketiranja bile  na rasporedu za provedbu Ankete u 
cijelosti, ali i predstavnici drugih sastavnica koje su izvan cikličkog plana zbog potrebe 
reizbora/izbora u više znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje anketirale manji broj 
nastavnika. Edukaciju je predvodila prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Blaženka 
Divjak, uz stručnu podršku Katarine Bobić iz Ureda za upravljanje kvalitetom. Kao i prethodne 
godine, cilj edukacije bio je približiti svrhu primjene ankete i objasniti proceduru provedbe 
anketiranja na sastavnicama. Prema dosadašnjem iskustvu i povratnim informacijama  
predstavnika  sastavnica, edukacija je jako dobro prihvaćena kao metoda za razjašnjavanje raznih 
pitanja vezanih za anketiranje te je ujedno prilika da  se za sva postavljena pitanja daju odgovori 
na jednom mjestu. Tijekom  ak.  god.  2012./2013., izrađena su dva dokumenta od  velike 
važnosti  za vrjednovanje obrazovnog procesa na Sveučilištu. Krajem navedene ak. god. izrađena 
je radna verzija dokumenta pod nazivom  Upute za postupanje s rezultatima Sveučilišnih anketa u 
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svrhu sustavnog izvješćivanja nastavnika i studenata. U spomenutim uputama navedena su 
pravila i rokovi unutar kojih su čelnici sastavnica obvezni raspodijeliti rezultate  Sveučilišnih  
anketa  (Ankete  za  procjenu  nastavnika  i  anketa  za  vrjednovanje  studija  u  cjelini) odnosno  
javno  objaviti  one  za  razinu  sastavnice.  Unaprijeđene  su  i  druge  metode  vrjednovanja  
nastave  – izrađena je i radna verzija Preporuka o poticanju korištenja dodatnih metoda 
vrjednovanja na sastavnicama. Metode obuhvaćene u Preporukama su samovrjednovanje 
nastavnoga rada te vrjednovanje nastavnoga rada od strane kolega nastavnika. Time je  
nastavnicima  pružena  mogućnost  dobivanja  uvida  u  povratne informacije o njihovom radu 
koji ne dolazi samo od  studenata nego i od njihovih kolega te od njih samih. Oba su dokumenta 
završena i usvojena na samom početku ak. god. 2013./2014. Na sastancima predstavnika 
povjerenstava za osiguravanje kvalitete sastavnica i  prodekana  za  nastavu  u  više su navrata  
predstavljeni zbirni  rezultati  vanjskih  vrjednovanja.  Odbor  za upravljanje kvalitetom zaključio 
je kako je neophodno nastaviti educirati sve dionike sveučilišnog sustava osiguravanja kvalitete, 
održavati zajedničke tematske sastanke s povjerenstvima za upravljanje kvalitetom sastavnica te 
nastaviti razmjenu dobre prakse u procesima vanjskih vrjednovanja posebice za sastavnicekoje 
još nisu prošle niti jedan oblik vrjednovanja. Isto tako, nužno je izgraditi mehanizam za praćenje 
dobivenih rezultata  vrjednovanja  po  pojedinim  kategorijama  zbog  unapređenja  cjelokupnog  
sustava osiguravanja kvalitete te poduzimanja mjera za otklanjanje eventualnih slabosti i 
nesukladnosti. Zadaci za sljedeće razdoblje: Tijekom naredne ak. god. potrebno je privesti 
krajuprvi trogodišnji ciklus provođenja Ankete za procjenu nastavnika  kako  bi  Sveučilište  u  
Zagrebu  po  prvi  puta  raspolagalo  reprezentativnim  podacima.  Kao  i  do sada, osigurat će se 
sustavno izvješćivanje nastavnika o rezultatima studentskih anketa te podrška zarad u nastavi.  I  
dalje  će  se  poticati  primjena  dodatnih  metoda  osiguravanja  kvalitete  nastavnog  osoblja  
koje su definirane u Priručniku za osiguravanje kvalitete Sveučilišta (kroz plan edukacije i sl.). 
Nastavit će se provedba plana unutarnjeg vrjednovanja studijskih programa te edukacije za punu 
primjenu ishoda  učenja  i  s  njima  usklađenim  nastavnim  metodama  i  metodama  provjere  
znanja.  Ujedno  će  se pokušati različitim mehanizmima upoznati studente s kriterijima i 
metodama ocjenjivanja ishoda učenja (preko mrežnih stranica, izravno i sl.). U suradnji sa Srce 
timom planira se daljnji razvoj informacijskog sustava za provedbu procesa vrjednovanja 
studijskihprograma. Odbor i Ured za upravljanje kvalitetom nastavit će poticati formiranje 
mrežnih stranica vezanih za sustav osiguravanja  kvalitete  na  sastavnicama  (koristiti  postojeću  
dobru  praksu)  uz  izradu  kataloga  informacija koje  bi  na  njima  bile  dostupne  i  na  taj  način  
poboljšati  internu  komunikaciju,  kako  vertikalno  tako  i horizontalno. Kao  i  do  sada,  
organizirat  će  se  sastanci/tematske  radionice  o  osiguravanju  i  unapređivanju  kvalitete  na 
Sveučilištu s Povjerenstvima za osiguravanje kvalitete sastavnica te  osigurati  pomoć  u  pripremi  
vanjskih vrjednovanja fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu, kao i praćenje 
reakreditacijskih procesa i audita. Odbor  će  u  suradnji  s  novoosnovanim  Centrom  za  
unapređenje nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika razraditi sustav edukacije 
nastavnika u  nastavnim metodama tj. osigurati  mogućnost stjecanja nastavničkih kompetencija. 

Dekan Hamzić predlaže da se stav Odbora izrečen na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine 
ponovno preispita u mandatu novoizabranog Odbora za upravljanje kvalitetom. Naime, na 
Odboru je usvojen stav da bi se nastavna radna mjesta trebala koristiti samo za nastavu ili 
određene oblike nastave iz predmeta koji nisu predmeti  studija u smislu da predstavljaju područje 
matične discipline/polja studijskog programa;  primjerice, nastavu stranih jezika na studijskim 
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programima na kojima se ne studira jezik, nastavu tjelesne i zdravstvene kulture na većini 
sastavnicama (osim Kineziološkog fakulteta), vježbe iz temeljnih predmeta (matematika, fizika i 
sl.) koji nisu predmet  studiranja, a izvode se na nižim godinama studija (npr. matematika na 
studiju gdje matematika nije predmet studiranja) te za nastavu na stručnim studijima koji se 
izvode na Sveučilištu. O spomenutom stavu raspravljalo se na sjednici Vijeća prirodoslovnog 
područja, pri čemu isti nije prihvaćen. Naime, Vijeće je mišljenja da bi nastavu matematike i na 
fakultetima i na predmetima studija matematike koja nisu područja matične discicpline, 
primjerice, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, trebalo pokrivati znanstveno-nastavno 
osoblje, a ne nastavno osoblje. 
 
Profesorica Barišić navodi kako Odbor nije zaprimio takav stav u pisanom obliku temeljem  
čega bi isti mogao raspravljati, nego samo usmeno priopćenje od dekana. 
 
Prorektorica Divjak  napominje da se ovo izričito odnosi na vježbe na temeljnim predmetima 
koji nisu predmet studiranja i koji se izvode na nižim godinama studija, a nikako na predavanja i 
nositeljstvo predmeta, tako da je u tom smislu stav Odbora nešto drugačiji od onoga što bi se 
možda moglo shvatiti u nekim drugim raspravama.  
 
Dekan Strahonja u potpunosti podržava gore izneseni stav Odbora, kazujući da se takvim 
pristupom rješava velik broj vježbi iz matematike na Fakultetu organizacije i informatike, 
posebice na prvoj i drugoj godini studija. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatilo Izvješće o  radu  Odbora  za  
upravljanje  kvalitetom  za  akademsku  godinu 2012./2013.  

 

b)  Imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  

Prorektorica Divjak  iznosi prijedlog za imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom 
Sveučilišta u Zagrebu. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju Odbora za 
upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

I. 

U Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu imenuje se:  

1. Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar , predsjednica, Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet,predstavnica Vijeća biotehničkog područja  

2. Prof. dr. sc.  Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, predstavnica Vijeća  
biomedicinskog područja  

3. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica Vijeća 
prirodoslovnog područja  

4. Prof. dr. sc. Damir Markučić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predstavnik Vijeća 
tehničkog područja  

5. Prof. Aleksandar Battista Ilić, predstavnik Vijeća umjetničkog područja  



 15

6. Prof. dr. sc. Davor  Babić, Pravni fakultet, predstavnik Vijeća društveno-humanističkog 
područja  

7. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet, predstavnik Vijeća društveno-
humanističkog  područja  

II. 

Mandat članova Odbora za upravljanje kvalitetom traje četiri godine. 

 

8)  Izvješće o provedenoj Anketi za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu za 
akademske godine 2011./2012. i 2012./2013.  

Prorektorica Divjak  podnosi izvješće o  provedenoj Anketi za procjenu nastavnika Sveučilišta u 
Zagrebu za akademske godine 2011./2012. i 2012./2013. U ovom su izvješću izloženi rezultati 
Ankete za procjenu nastavnika dobiveni temeljem analize anketa prikupljenih tijekom dvije 
akademske godine. Anketa je provedena pomoću metode papir-olovka na 21sastavnici Sveučilišta 
u Zagrebu. Ukupan broj studenata koji su sudjelovali u anketi na sastavnici je 216 009. 
Sastavnice koje su u ak. godini 2011./2012. prema Revidiranom cikličkom rasporedu anketiranja 
sudjelovale u provođenju Ankete za procjenu nastavnika su Agronomski fakultet; Arhitektonski 
fakultet; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Ekonomski fakultet; Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije; Pravni fakultet; Prehrambeno-biotehnološki fakultet; Rudarsko-
geološko-naftni fakultet; Stomatološki fakultet. U akademskoj godini 2012./2013. u provođenju 
Ankete sudjelovale su sljedeće sastavnice: Fakultet organizacije i informatike; Fakultet 
elektrotehnike i računarstva; Fakultet političkih znanosti; Fakultet prometnih znanosti; Filozofski 
fakultet; Geodetski fakultet; Geotehnički fakultet; Građevinski fakultet; Grafički fakultet; 
Katolički bogoslovni fakultet; Kineziološki fakultet; Tekstilno-tehnološki fakultet. Nadalje, 
prikazani su opći statistički parametri procjena studenata na 10 tvrdnji koje se odnose na rad 
nastavnika. Rezultati su dobiveni na cjelokupnom uzorku svih studenata koji su sudjelovali u 
anketi na pojedinoj sastavnici. Ovaj način izračunavanja veći značaj pridaje nastavnicima koji 
imaju veći broj studenata procjenjivača. Također, za svaku jedinicu procjene (tj. nastavnika na 
pojedinom kolegiju) izračunata je prosječna procjena zasnovana na skupini njegovih studenata 
procjenjivača. Na taj način dobivamo za svaku tvrdnju onoliko prosječnih vrijednosti koliko je 
nastavnika sudjelovalo u anketi na svakoj pojedinoj sastavnici. Nakon toga moguće je izračunati 
aritmetičku sredinu koja predstavlja prosjek svih prosječnih vrijednosti. Pomoću skeniranih 
anketa, nastavnicima je omogućen uvid u komentare studenata vezane za njihov rad na 
procjenjivanom kolegiju. Broj studenata koji navode komentare varira, ali se većinom kreće 
između 75% i 80%. Komentari su uglavnom vrlo usko vezani za dobre i loše karakteristike 
zadane nastave i smatramo da su korisni nastavnicima kao povratna informacija o studentskoj 
percepciji izvedbe nastave. 

Na upit profesora Ježića zašto nastavnici na Filozofskom fakultetu za koje je provedena anketa 
nisu dobili rezultate studentske ankete, prorektorica Divjak pojašnjava da za sve nastavnike za 
koje je provedena anketa, sastavnica šalje na Sveučilište u Ured za osiguravanje kvalitete sve 
podatke koji se obrađuju, nakon čega se isti vraćaju dekanu koji ima obvezu distribuiranja prema 
pojedinim nastavnicima. Ukoliko se radi o konkretnom nastavniku, prorektorica preporuča da se 
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upit proslijedi u dekanat sastavnice, a u slučaju da takvog materijala nema, upit treba proslijediti 
prema Uredu za upravljanje kvalitetom. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o provedenoj Anketi 
za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011./2012. i 
2012./2013. 

 

9) a) Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu  

Rektor Bjeliš iznosi prijedlog imenovanja Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju Odbora za 
statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

I. 

U Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu imenuje se: 

1. Prof. dr. sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet, predsjednica 
2. Izv.  prof.  dr.  sc.  Ljubo  Barbić,  Veterinarski  fakultet,  predstavnik  Vijeća  

biomedicinskog područja, član 
3. Prof.  dr.  sc.  Marko  Baretić,  Pravni  fakultet,  predstavnik  Vijeća  društveno-  

humanističkog područja, član 
4. Prof.  dr.  sc.  Hana  Horak, Ekonomski  fakultet,  predstavnica Vijeća  društveno- 

humanističkog područja, članica  
5. Red.  prof.  Enes  Midžić,  Akademija  dramske  umjetnosti,  predstavnik  Vijeća  

umjetničkog područja, član 
6. Prof.  dr.  sc.  Zlatko  Mihalić,  Prirodoslovno-matematički  fakultet,  predstavnik  

Vijeća prirodoslovnog područja, član  
7. Prof. dr. sc. Borivoj Modlic, Fakultet elektrotehnike i računarstva, predstavnik Vijeća 

tehničkog područja, član 
8. Prof. dr. sc. Stjepan Orešković, Medicinski fakultet, član 
9. Izv.  prof.  dr.  sc.  Stjepan  Pliestić,  Agronomski  fakultet,  predstavnik  Vijeća  

biotehničkog područja, član 
10. Prof. dr. sc. Branko Smerdel, Pravni fakultet, član 

II. 

Mandat članovima Odbora za statutarna pitanja traje 4 godine. 

b) Imenovanje zamjenskih članova Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

Rektor Bjeliš iznosi prijedlog imenovanja zamjenskih članova Etičkog savjeta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju zamjenskih članova 
Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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I. 

U Etički  savjet Sveučilišta  u  Zagrebu koji  je  na  mandat  od četiri  (4) godine  imenovan  
Odlukom  Senata na sjednici održanoj 13. ožujka 2013., imenuju se: 

1.  Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, član (kao zamjena za 
prof. dr. sc. Vlastu Bradamante) 
2.  Prof.  dr.  sc.  Mario  Essert,  Sveučilište  u  Zagrebu  Fakultet  strojarstva  i  brodogradnje, 
član  (kao zamjena za prof. dr. sc. Josipu Bašić) 
3.  Red. prof. Boris Popović, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, zamjenik 
člana (kao zamjena za red. prof. Valtera Dešpalja) 
 

II. 

Mandat novoimenovanim članovima traje do isteka mandata sadašnjeg saziva Etičkog savjeta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10) Istraživanja  

Obavijest o provedenom unutarnjem periodičkom vrednovanju doktorskih 
studijskih programa  

U uvodnom dijelu ove točke, prorektorica Kovačević napominje da će detaljnija informacija o 
provedenom unutarnjem periodičkom vrednovanju doktorskih studijskih programa biti dana na 
sljedećoj sjednici Senata. 

Vezano uz provedbu natječaja za ponajbolje znanstvene novake, prorektorica moli dekane onih 
sastavnica kojima su dodijeljena radna mjesta za ponajbolje novake da u što skorijem roku, uz 
poštivanje procedure, provedu izbore, s obzirom na rok za slanje dopisa prema MZOS-u s 
procjenom kada će nam natječaji za izbor ponajboljih znanstvenih novaka završiti, kako bismo 
uspjeli sačuvati ta radna mjesta odnosno kako bi se na njih računalo.  

Vezano uz financiranje znanstvene djelatnosti, prorektorica kazuje kako je završen prvi dio 
raspodjele sredstava za potporu. U 2014. godini Ministarstvo dodjeljuje sredstva za financiranje 
znanstvene djelatnosti u mjesecu travnju. Da bi nam ta sredstva bila dodijeljena, trebamo 
dostaviti tražene podatke o istraživačkoj produktivnosti zaključno do 15. veljače 2014. U 
međuvremenu, osnovano je Povjerenstvo prorektora svih sveučilišta, s tim da je Ministarstvo dalo 
obećanje da će ono što se usuglasi sa sveučilištima biti ispoštivano od strane Ministarstva. 
Slijedom toga, upućen je poziv za sastanak predsjednicima vijeća područja, koji će se održati u 
četvrtak,12. prosinca 2013., kako bi se maksimalno preko vijeća područja pokušao iskoordinirati 
dogovor oko kriterija raspodjele sredstava te pokušalo usuglasiti oko toga koje ćemo podatke 
prikupljati i na koji način. Također, bit će organiziran sastanak za sve bibliotekare, radi dogovora 
oko toga kako prikupiti takve podatke s obzirom na kratke rokove, a uz pomoć knjižničara s 
iskustvom. Naime, Povjerenstvo prorektora svih sveučilišta treba usuglasiti kriterije zaključno do 
1. veljače 2014. Temeljem navedenoga, prolongirali su nam rok za prikupljanje podataka, na 
način da iste moramo prikupiti do 1. ožujka 2014. godine. 
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11) Periodičko  Izvješće  o  promjenama  studijskih  programa  poslijediplomskih 
specijalističkih studija do 20%  

Prorektorica Kovačević izvještava kako je Povjerenstvo za poslijediplomske programe i 
doktorske teme Sveučilišta u Zagrebu u periodu do 19. studenoga 2013. potvrdilo i evidentiralo 
izmjene i dopune do 20% za sljedeće studijske programe poslijediplomskih specijalističkih 
studija Medicinskog fakulteta: 

1. Medicina rada i sporta 

2. Klini čka radiologija 

3. Pedijatrija 

4. Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu 

5. Obiteljska medicina 

6. Ortopedija i traumatologija 

7. Klini čka mikrobiologija. 

 
� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Periodičko Izvješće o  

promjenama  studijskih  programa  poslijediplomskih specijalističkih studija do 
20%. 

 

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

Prorektorica Kovačević izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske 
programe i doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći PRIJEDLOG: 

1.Srećko Juri ć-Kavelj , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Detection and tracking of moving objects with entropy based track management (Otkrivanje i 
praćenje gibajućih objekata uz upravljanje pratiocima zasnovano na entropiji) 
2. Peter Škoda, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Heterogeni računalni sustav s programirljivim poljem logičkih elemenata za učenje stabla odluke  
3. Andrej Grguri ć, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Prilagodba korisničkih sučelja za multimodalnu interakciju u okolinom potpomognutom življenju  
4. Ivan Rajšl, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Modelling coordinated operation of two independently owned hydro power plants in same basin 
(Modeliranje koordiniranoga rada dviju hidroelektrana različitih vlasnika na istom vodnom slivu) 
5. Tomislav Pavlović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Upravljanje istosmjernim uzlaznim pretvaračem napajanim fotonaponskim modulom s ciljem 
maksimizacije proizvedene snage 
6. Matko Orsag, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Hybrid adaptive control system with augmented user interaction for stable aerial manipulation 
(Hibridni adaptivni sustav upravljanja s proširenim korisničkim sučeljem za stabilne manipulacije u letu)  
7. Nenad Katanić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
tema: Hibridni mehanizam semantičkoga uparivanja za unaprjeđenje automatizacije sinteze programskih 
prototipova  
8. Ivana Jakovljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Prostorna i vremenska raspodjela policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku  
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9. Nikola Pandurić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Biotransformacija stirena u (S)–stiren oksid cijelim stanicama Pseudomonas sp. VLB120∆C u 
različitim tipovima reaktora 
10. Gordana Pustaj, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Istraživanje korozije čelika u naftnoj industriji i njihova zaštita ekstraktom lista masline 
11. Jérôme Le Cunff, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Heterogena fotokatalitička razgradnja herbicida u procjednim i otpadnim vodama  
12. Marko Matulin , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Procjena iskustvene kvalitete usluge prijenosa videosadržaja strujanjem 
13. mr. sc. Marko Ševrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Naplata korištenja cesta zasnovana na uvažavanju područja pouzdanosti satelitskoga određivanja 
položaja 
14. mr. sc. Marko Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 
tema: Model utvrđivanja udjela tranzitnoga prometa u cestovnom prometnom toku  
15. Tamara Tomašegović, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 
tema: Funkcionalni model procesa izrade fotopolimerne tiskovne forme 
16. Maja Jakovljevi ć, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 
tema: Termokromne tiskarske boje na bazi tekućih kristala 
17. Josip Bota, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 
tema: Optimizacija svojstava premazane kartonske ambalaže s obzirom na oblikovanje  
18. Ivan Duvnjak , Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
tema: Ocjena oštećenja plošnih konstrukcija primjenom dinamičkih parametara  
19. Josip Pišković, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 
tema: Pouzdanost priključaka pravokutnih šupljih profila izvedenih čelnim pločama i vijcima  
20. Danijela Jemo, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 
tema: Identifikacija bojila na povijesnom tekstilu 18./19. stoljeća iz Dubrovnika  
21.mr. sc. Dražen Shejbal, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 
tema: Utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na sinonazalne simptome, bol i kvalitetu života u 
pacijenata s kroničnim rinosinuitisom  
22.Jasna Kos, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Beskralježnjaci u vodoopskrbnim sustavima Istočne Hrvatske 
23. Silvija Mara čić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Konjugati 1,2,3-triazola i heterocikla: sinteza, antimikrobna i citostatska ispitivanja 
24. Marijana Nodilo , Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj brzih metoda određivanja 55Fe, 89,90Sr i nekih alfa emitera u kompleksnim uzorcima 
25. Dijana Drlja ča, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj i optimizacija metoda ekstrakcije za kromatografsku analizu farmaceutika u sedimentu 
26. Olivera Galović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 
tema: Razvoj i konstrukcija potenciometrijskog mikrosenzora za tenzide 
27. Ivan Güttler , Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Systematic errors in regional climate models in the lower atmosphere (Sustavne pogreške u 
regionalnim klimatskim modelima u nižoj atmosferi) 
28. Josip Madunić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Regulacija sustava urokinaznog plazminogenskog aktivatora u tumorskim stanicama  
29. Jelena Šarac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Paternal genetic heritage of Croatia int he European context – Y chromosome analysis of the 
population of Croatian mainland and islands (Očinsko genetičko nasljeđe Hrvatske u širem europskom 
kontekstu – analiza Y kromosoma stanovnika hrvatskoga kopna i otoka) 
30. Vedran Šegota, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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tema: Raznolikost flore mahovina duž visinskih gradijenata primorskih Dinarida 
31. Mladen Paradžik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
tema: Utjecaj puta dojavljivanja „Notch“ na diferencijaciju stanica hematopoeze  
32.Bojan Žunar, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Transformacija i genetička rekombinacija kvasca Dekkera bruxellensis 
33. Ivan Mijat , Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 
tema: Promjene u prehrambenom unosu energije, utrošku energije i sastavu tijela veslača tijekom jedne 
natjecateljske sezone 
34.mr. sc. Sanja Tarczay, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 
tema: Meeting Challenges – Deafblind Interpreting From a User’s Perspective (Izazovi na sastancima - 
korisnička perspektiva prevođenja gluhoslijepim osobama)  
35. Vesna Mihanović, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 
tema: Primjena članka 19. konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s 
intelektualnim teškoćama  
36. Anita Šimac, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Utjecaj transparentnosti izdavatelja dionica na volatilnost cijena dionica na uređenom tržištu 
37. Dajana Cvrlje, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Povezanost koncepta financijske pismenosti s uspješnošću upravljanja osobnim financijama 
38. mr. sc. Michael Faulend, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
tema: Dolarizacija s posebnim osvrtom na ciljanje inflacije 
39. mr.sc. Ivana Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 
tema: Politika digitalizacije televizijskoga emitiranja u Hrvatskoj  
40. Slavko Galiot, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Gradine na području Unca i oko Grahovskoga polja 
41. Andrea Kudelić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Tehnološki i socijalni aspekti keramičkih nalaza grupe Virovitica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i 
njihov arheološki kontekst 
42. Mate Parica, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjega vijeka 
43. Danijela Roksandić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Keramičko posuđe kao pokazatelj života u kasnoantičkim Cibalama 
44. Agata Junika, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Sveto i ludičko kao modusi političkoga u teatru. Teatro-bio-grafije Damira Bartola Indoša i Dragana 
Živadinova 
45. Ines Carović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskoga sustava 
46. Selma Rakovac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Funkcije komunikacijski relevantne šutnje u njemačkome 
47. Mirjana Semren, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Razvoj gramatičke kompetencije u međujeziku hrvatskih učenika engleskoga kao stranoga jezika 
48. Ana Vidović Zori ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Govorne pogreške u fonološkom kodiranju i fonetskoj izvedbi 
49. mr. sc. Dinka Pasini, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Sociolingvistička obilježja jezika u suvremenoj prozi 
50. Ivana Odža, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Žena u usmenoj književnosti i tradicijskoj kulturi Dalmatinske zagore od Fortisa do današnjih dana 
51. Katarina Dadi ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Pedagoški aspekti suvremenoga djetinjstva u potrošačkom okruženju 
52. Franka Krajnovi ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
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tema: Odnos nastavnih sadržaja i strukture motivacije za učenje 
53. Jelena Ombla, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Provjera teorije privrženosti na odnosu vlasnika prema kućnim ljubimcima 
54. Tanja Didak Prekpalaj , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Model sustava za međusobno povezivanje, osiguranje dostupnosti i dugotrajno očuvanje pravnih 
propisa 
55. Andrea Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Informatička pismenost na društveno-humanističkim studijima: sadržajne značajke kolegija i modeli 
integracije 
56. mr. sc. Jadranka Lisek, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Visokoškolska knjižnica kao nositeljica mrežnoga informalnog učenja novoupisanih studenata 
57. Marko Odak , Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje 
58. Marija Stanojevi ć, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Utjecaj grafičkih elemenata, sadržajnih elemenata i opreme na senzacionalizam novinskih napisa 
59. Orhan Jašić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
tema: Bioetička problematika u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012.  
60. Bruno Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Pluralizam, realizam i vrsta kao klaster homeostatskih svojstava 
61. Ana Biočić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
tema: Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu sabora Trojedne Kraljevine od 1867. do 1871. godine 
62. mr. sc. Antonija Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Hrvatsko prekršajno pravo u Europskom kontekstu: materijalnopravni, postupovni i organizacijski 
aspekti  
63. Marko Buljevac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Stigma intelektualnih teškoća: perspektive članova obitelji 
64. Marija Plei ć, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Standardi izvršenja pritvora u kaznenom postupku 
65. Dunja Duić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 
tema: Pravni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU s posebnim osvrtom na problem 
koherentnosti 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio sve gore navedene doktorske 
teme te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme, na temelju izvješća Kordinacijskog 
povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest 
stanovništva, donijelo je sljedeći PRIJEDLOG  
 
1.Antun Koncul, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva, 
tema: Stanovništvo župe Gradac 1709.-1918. 
 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedenu doktorsku temu 
te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 
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13) 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: 

Neuronski alati u geologiji ležišta ugljikovodika, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. 
Tomislav Malvić i Marko Cvetković, dipl. ing. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-
geološko-naftni fakultet. 

Vježbe iz fizike i biofizike, sveučilišni priručnik, autorice: doc. dr. sc. Nadica Maltar Strmečki, 
dr. sc. Dijana Žilić i Ana Pavić, dipl. ing. Predlagateljice su autorice. 

Poslovno odlučivanje, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Pere Sikavica, prof. dr. sc. 
Tihomir Hunjak, doc. dr. sc. Nina Begičević Ređep i doc. dr. sc. Tomislav Hernaus. Predlagatelj 
je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

Ponašanje domaćih životinja, 2. izdanje, Uvodni tekst, sveučilišni udžbenik, urednik 
izvornika: Per Jensen. Naslov izvornika: The Ethology of Domestic Animals, 2nd Edition: An 
Introductory Text. Urednici hrvatskog izdanja: prof. dr. sc. Željko Pavičić i doc. dr. sc. Kristina 
Matković. Prevoditelji: prof. dr. sc. Marija Vučemilo, prof. dr. sc. Željko Pavičić,  doc. dr. sc. 
Kristina Matković, doc. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner i dr. sc. Mario Ostović. Predlagatelj je 
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet. 

Uvod u ekološku poljoprivredu, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Ivica Kisić. 
Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Osnove edukacijskog uključivanja, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Ljiljana Igrić. 
Autori: Sian Clark, Robert Cimperman, Ljiljana Igrić, Đurđica Ivančić, Berit H. Johnsen, Kelley 
Johnson, Marcia Rioux, Snježana Sekušak-Galešev, Mirela Skelac i Zrinjka Stančić. 
Prevoditeljica: Anemari Benčik. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet fakultet. 

FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI – prevo đenje i primjene, sveučilišni udžbenik, autor: 
prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

14) Međunarodna suradnja Sveučilišta u Zagrebu  

U materijalima za današnju sjednicu Senata dostavljen je Akademski glasnik koji sadrži sve 
informacije vezane uz međunarodnu suradnju. 

Prorektorica Divjak podsjeća da je rok za sklapanje Sporazuma za Erasmus+ produljen do kraja 
ovog mjeseca, o čemu su sastavnice pravodobno obaviještene, iz razloga što Europska komisija 
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nije dostavila detaljne podatke niti upute o samom načinu korištenja sredstava iz Erasmus+ 
Sporazuma. U procesu sklapanja Erasmus Sporazuma dobili smo obavijest da nam je prihvaćen 
Erasmus+ Charter, što znači da možemo ući u planiranje ovog razdoblja od 7 godina. Neke 
sastavnice poput Filozofskog fakulteta imaju velik broj sklopljenih sporazuma, dok je negdje 
situacija prilično nesigurna o sklapanju tih bilateralnih sporazuma, apelirajući na takve sastavnice 
da se obrate Uredu za međunarodnu suradnu SuZ za pomoć, podsjećajući da su upute za 
sklapanje takvih ugovora bile dane na Senatu. Ovaj broj je upola manji, nego prošle godine, tako 
da očekujemo veći broj sklopljenih sporazuma. 

Dekana Hamzića zanima da li je Prirodoslovno-matematičkom fakultetu upućen službeni zahtjev 
da se do jučer dostave podaci o broju sklopljenih sporazuma, s obzirom da se u priloženoj tablici 
sa stanjem 10. prosinca 2013. navodi da PMF ima samo 7 umjesto 27 sklopljenih sporazuma. 
Prorektorica Divjak  pojašnjava da sporazumi postaju važeći u trenutku kada ih zaprimi Ured za 
međunarodnu suradnju jer su to sveučilišni sporazumi, bez obzira da li se neki od njih sklapaju na 
razini sastavnice. Naime, obveza je svih sastavnica da se sporazumi registriraju pri Uredu za 
međunarodnu suradnju, jer povlačenje sredstava ide temeljem registriranih sporazuma u 
Središnjem uredu, nakon čega objedinjeni zahtjevi idu prema Agenciji za mobilnost i programe 
EU.                       

Dekan Cikojević kazuje kako Muzička akademija ima u pripremi 25 sporazuma, međutim, niti 
jedan nije vraćen potpisan. Naime, prodekan Janjanin je bio na strukovnom kongresu u Palermu 
gdje je rečeno da se takvi sporazumi neće niti potpoisivati jer se ne znaju uvjeti sporazuma za 
muzičke akademije. Prorektorica Divjak  pojašnjava da je upravo to bio razlog, kako je već 
spomenula, produžetka za sklapanje Sporazuma umjesto 1.12. do 31.12.2013. Rektor Bjeliš 
navodi kako bi u tom slučaju mogli na razini Sveučilišta kontaktirati takva sveučilišta i zamoliti 
za ažurnost, ukoliko imaju interesa za suradnju. 

 

15) Izvješće  Povjerenstva  za  pripremu  prijedloga  statusnih  promjena  Grafičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Prof. dr. sc. Borivoj Modlic, v.d. dekan Grafičkog fakulteta izvijestio je u ime Povjerenstva za 
pripremu prijedloga statusnih promjena Grafičkog fakulteta o provedenim mjerama na Fakultetu. 
Od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju v.d. dekana, profesor kazuje kako je naišao na 
punu suradnju svih nastavnika, suradnika i administracije na Fakultetu. Na sjednici Fakultetskog 
vijeća održanoj 18. studenoga 2013. donesen je novi Statut Grafičkog fakulteta. Završena je 
izrada Strateškog plana istraživanja za razdoblje 2014. - 2020. o kojoj je otvorena javna rasprava, 
a 20. prosinca sazvana je izvanredna sjednica FV na kojoj se očekuje njezino usvajanje. Time će 
biti izvršene sve obveze iz Pisma očekivanja ministra. Postoji još jedna obveza koja nastupa za 
dvije godine, a to je osiguravanje dovoljnog broja nastavnika u odnosu na broj kolegija i 
studenata, na čemu se vrlo intenzivno radi i Fakultet je vrlo blizu ostvarenja tog cilja. S obzirom 
na informacije koje je Senat dobivao na prošlim sjednicama, sjednice FV sada se kontinuirano 
održavaju, na njima vlada akademska atmosfera, rasprava je vrlo konstruktivna, u što su se imali 
prilike uvjeriti rektor Bjeliš i prorektorica Divjak, prilikom sudjelovanja na jednoj od njih, a na 
što su uvelike utjecale odlučne mjere poduzete od strane rekora i Senata, budući da se vide 
rezultati koji su pozitivni. Nakon što Statut bude prihvaćen na Senatu (sada je na dnevnom redu 
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Odbora za statutarna pitanja), pokrenut će se postupak izbora novog dekana i prodekana prema 
odredbama novog Statuta i time bi se, prema odluci Senata ova misija završila. Osim ovih 
izravnih podataka koje je Senat dao, uprava Fakulteta radi na daljnjem unaprjeđenju situacije na 
samom Fakultetu. Dorađeni su određeni pravilnici, donesene su neke odluke radi bolje 
operacionalizacije, što nastavnih, što znanstvenih aktivnosti.  

Nakon što je ukratko izvijestio o stanju na Grafičkom fakultetu, profesor Modlic zahvalio se svim 
zaposlenicima GF što su mu omogućili rad u vrlo ugodnoj sredini.  

Rektor Bjeliš zuahvaljuje cijelom Povjerenstvu koje je radilo u nekoliko faza, suočavajući se s 
brojnim temama koje je Senat odlučio da treba razraditi, na vrlo odgovornom, kvalitetnom i 
predanom radu koji kontinuirano traje više od godine dana. Posebice zahvaljuje profesoru 
Modlicu što je u datom trenutku prihvatio prijedlog da bude imenovan v.d. dekanom i što je zaista 
krajnje odgovorno i s puno energije i entuzijazma ušao u taj posao, pri čemu se vide i rezultati. 
Statut je na razmatranju Odbora za statutarna pitanja, koji će se, ukoliko Odbor ne bude imao 
većih primjedbi, naći na dnevnom redu sjednice Senata u siječnju, kada će Senat imati priliku 
potvrditi isti, nakon čega će Fakultet moći ući u postupak izbora dekana, čime se može smatrati 
da time završava angažman samog Povjerenstva i v.d. dekana. 

Prorektorica Divjak  također se zahvaljuje profesoru Modlicu na njegoovm predanom radu te 
napominje da Statut kojega je jednoglasno prihvatilo FV GF sadrži dva ključna elementa -
reorganizaciju u smislu smanjenja velikog broja katedri (s 19 na 6 katedri) i unaprjeđenje 
upravljačke strukture, tako da je na taj način ono što je traženo od Senata i od reakreditacijskog 
izvješća ugrađeno u Statut i to je jednoglasno prihvaćeno, što je vrlo važno za davanje pozitivnog 
odgovora na Pismo očekivanja  ministra.  

Zaključno, rektor Bjeliš  napominje da je ovo radno izvješće i da  se Senat o njemu ne treba 
izjašnjavati, budući da će Povjerenstvo po završetku svoje zadaće podnijeti cjelokupno izvješće o 
kojem će Senat moći donijeti svoj stav.                                                     

 

16) Strateški plan Zajedničkog ureda za reviziju za 2014.-2016.  

Prorektorica Vašiček upoznaje članove Senata sa Strateškim planom Zajedničkog ureda za 
reviziju za 2014.-2016. godinu. Temeljem Sporazuma  o  obavljanju  poslova  unutarnje  revizije  
na  Sveučilištu  u  Zagrebu sklopljenog u travnju 2014. godine i obveze koje ima Zajednički ured 
za unutarnju reviziju prema Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, 
Zajednički ured za reviziju obvezan je donositi trogodišnji plan rada kao Strateški plan rada, kao i 
dostaviti izvješće o radu za prošlu godinu, a s obzirom da će to okvirno biti veljača sljedeće 
godine, nismo bili u prilici to spojiti u jednu točku. Strateški (trogodišnji) plan je osnova 
aktivnosti Zajedničkog ureda za unutarnju reviziju te su u njemu naznačena područja revizija  
koja  mogu  imati  utjecaj  na  ostvarivanje  ciljeva  Sveučilišta  u Zagrebu. Strateški  plan  donosi  
rektor  uz  prethodnu  suglasnost  Senata  Sveučilišta  u  Zagrebu,  a  na prijedlog  Zajedničkog  
ureda  za  unutarnju  reviziju  do  kraja  tekuće  godine za  naredne  tri  godine. Izmjene i dopune 
Strateškog plana odobravaju se po istoj proceduri. Godišnji plan rada unutarnjih revizora  
proizlazi  iz  odobrenog  strateškog  plana i donosi  ga rektor uz suglasnost dekana sastavnica koje 
su obuhvaćene godišnjim planom revizije. Što se tiče ovog godišnjeg plana za unutarnju reviziju, 
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isti, osim ovih općih točaka koje se odnose na svrhu i ulogu revizije, sadrži dio koji se tiče 
provedbe unutarnje revizije i plana predmeta obavljanja unutarnje revizije za iduću godinu, a riječ 
je o tome da bi godišnji plan obuhvatio područja revidirana po godinama, gdje su u odnosu na 
područja koja su bila i prošle godine, dodane neke točke koje se tiču ugovora o djelu i autorskih 
honorara te raspodjele vlastitih prihoda kao aktualne teme, pri čemu će se operacionalizacija 
Strateškog plana na godišnjoj razini raditi kroz godišnji plan kojega potpisuju rektor i dekani 
sastavnica kod kojih se predlaže obavljanje unutarnje revizije. U Zajedničkom uredu za  
unutarnju reviziju zaposlena su dva djelatnika. U obavljanju poslova unutarnje revizije u 
Zajedničkom uredu za unutarnju reviziju temeljem potpisanog sporazuma od 1. siječnja 2014. 
godine sudjelovat će i unutarnja revizorica sa Učiteljskog fakulteta, koja ima certifikat ovlaštenog 
internog revizora specijalista za područje gospodarstva. Ovim Strateškim planom previđeno je 
obavljanje deset revizija u 2014. godini, koje će obaviti Zajednički  ured  za  unutarnju  reviziju  
sa  dvojicom unutarnjih revizora  i  unutarnja  revizorica  sa Učiteljskog fakulteta, dakle, s 3 
zaposlenika, što je minimum prema Pravilniku o sustavu unutarnje revizije koji je od ove godine 
na snazi, s tim da taj broj nije dostatan broj za Sveučilište u cjelini, ali u ovom trenutku nemamo 
osnove niti mogućnosti ići sa zahtjevom za dodatnim zapošljavanjem. Revizijski  tim  nakon  
svake  provedene  revizije  izrađuje  revizijsko  izvješće  te  ga  dostavlja rektoru Sveučilišta.  
Prilikom obavljanja  revizija  na  sastavnicama  Sveučilišta,  revizijsko  izvješće  se dostavlja 
dekanu sastavnice na kojoj je revizija obavljena i rektoru. Zajedno sa revizijskim izvješćem 
dostavlja se i prihvaćeni plan provedbe preporuka (Plan djelovanja). Na zahtjev rektora 
sastavljaju se periodična izvješća o radu  Zajedničkog  ureda  za  unutarnju  reviziju.  Godišnje  
izvješće o radu i aktivnostima Zajedničkog ureda za unutarnju reviziju podnosi se rektoru i 
Senatu Sveučilišta. Isto tako, izrađuje se i dostavlja Središnjoj harmonizacijskoj jedinici  
Ministarstva financija godišnje izvješće o obavljenim  unutarnjim  revizijama  i  ostvarenju  
strateškog  i  godišnjeg  plana unutarnje revizije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu 
godinu. Zajednički  ured  za unutarnju  reviziju  ustrojen  je  s  ciljem  poboljšanja djelotvornosti  
i učinkovitosti rada Sveučilišta i svih sastavnica. Tijekom 2014-2016. godine Zajednički ured za 
unutarnju reviziju svoje će djelovanje usmjeriti na: 

• jačanje  sustava  financijskog  upravljanja  i  kontrole,  te osigurati  stvaranje  dodane  
vrijednosti Sveučilištu i svim sastavnicama; 

• praćenje preporuka iz provedenih revizija u 2013. godini; 
• osiguranje kvalitete revizije; 

• unapređenje funkcije unutarnje revizije; 
• suradnju sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, kao i sa 

domaćim i međunarodnim strukovnim udruženjima; 

• kontinuirano stručno usavršavanje unutarnjih revizora, te popunjavanje stručnim 
kadrovima. 

Namjera Zajedničkog ureda za unutarnju reviziju Sveučilišta u Zagrebu, jest da postane primjer 
uspješne prakse provođenja unutarnje revizije u znanstveno-nastavnim odnosno  umjetničko - 
nastavnim ustanovama. 
 
Dekan Strahonja smatra da predloženi plan nije dovoljno ambiciozan i ne vidi kako sve 
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogu biti pokrivene revizijom. Mišljenja je da će se jako malo 
revizija napraviti, budući da sastavnice nisu pokrivene revizijama na način kako bi to trebale biti, 
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i u ovom ternutku ne vidi na koji bi to način moglo biti riješeno. Za svaku od sastavnica morali bi 
dobiti jasan plan koja će područja biti pokrivena i što bi eventualno trebalo poduzeti da bi bile 
pokrivene unutarnjom revizijom. Nije mu jasna teza 50 dana po reviziji - da li to obuhvaća sve 
sastavnice za jedno područje, primjerice javna nabava, ili obuhvaća samo jednu sastavnicu. Čini 
mu se da je to puno vremena za malo posla. Prorektorica  Vašiček kazuje kako je takav upit 
upućen unutarnjim revizorima, koji su u 2013. godini u odnosu na ovaj plan obavili dvije revizije 
manje (nešto su kasnije počeli raditi), pri čemu su imali dvije ad hoc revizije i to otprilike 
odgovara planu kojega su bili postavili za 2013. Da li oni mogu biti učinkovitiji i obaviti više 
unutarnjih revizija, to je pitanje načina rada i metodologije revizije u koje ne možemo ulaziti. To 
je ta neovisnost rada unutarnjih revizora. Činjenica je da se revizijom ne pokrivaju sve potrebe 
Sveučilišta u Zagrebu, no na ovaj upit može se preciznije i detaljnije odgovoriti prilikom izvješća 
o radu revizora za 2013. kada će revizori biti zamoljeni da nazoče sjednici Senata. 

Na ponovni upit dekana Strahonje jesu li sve sastavnice pokrivene ovom unutarnjom revizijom, 
prorektorica Vašiček potvrdno odgovara, pojašnjavajući da je sukladno Zakonu o sustavu 
unutarnjih kontrola u javnom sektoru osnovan Zajednički ured za reviziju koji ima kapacitete i 
plan rada koji se uredno dostavlja kao informacija kontrolnom tijelu - Ministarstvu financija, a 
isto tako i izvješće o obavljenim revizijama koje će također biti dostavljeno. Formalno gledano, 
mi smo pokriveni ovakvom organizacijom. Sadržajno i suštinski gledano trebamo vidjeti koji će 
biti njeni dosezi u obavljanju unutarnje revizije i dodane vrijednosti, zaključuje prorektorica. 

Dekana Meseca zanima kada će biti definiran pojam autorskih honorara te kada će započeti 
postupak prilagodbe pravilnika o vlastitim prihodima sastavnica s obzirom na to da je završena 
javna rasprava vezana uz raspodjelu vlastitih sredstava. Prorektorica Vašiček kazuje kako je 
Sveučilište u Zagrebu dalo veliki doprinos javnoj raspravi na pravilnik o vlastitim prihodima, pri 
čemu je dobar dio naših primjedbi uvažen. U pripremi je konačna verzija Pravilnika koja će biti 
uskoro objavljena s očekivanom primjenom od 1. siječnja 2014. godine, kazujući da će primjedbe 
na način isplate naknade po raznim poslovama u odnosu na redovan rad i rad izvan redovne 
djelatnosti biti u potpunosti uvažene. 

� Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je usvojio Strateški plan Zajedničkog 
ureda za reviziju za 2014.-2016.  

Zaključno, prorektorica Vašiček obavještava da je sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu 
doznačena doznaka vezana uz isplatu po Ugovoru o subvenciji i participaciji školarina za tekuću 
akademsku godinu u iznosu od 7,6 milijuna kuna (sredstva su doznačena na račune, bez 
prethodne odluke Senata). 

 

17) Ostalo 

Rektor Bjeliš najavljuje izvanrednu sjednicu Senata koja će se održati 19. prosinca 2013. s 
početkom u 15 sati, a koja će biti pretežno financijski-poslovno orijentirana. 

U utorak 17. prosinca 2013. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti obilježit će 70. godišnjicu 
smrti svog počasnog člana Nikole Tesle znanstvenim skupom pod nazivom Znanstveno i tehničko 
nasljeđe Nikole Tesle. Svečana akademija održat će se u Palači Hrvatske akademije znanosti i 
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umjetnosti (Zrinski trg 11), a znanstveni simpozij u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti (Opatička 18), na dan kad je Nikola Tesla 1896. izabran u Akademiju, čiji je 
član bio 46 godina, sve do smrti 7. siječnja 1943. u New Yorku. 
 
U petak 13. prosinca 2013. u 11 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu bit će predstavljena 
knjiga Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913.-2013.  

Prorektorica Divjak  najavljuje održavanje međunarodne konferencije u području e-učenja – 
EDEN 2014. od 10. do 13. lipnja 2014. u Zagrebu. Domaćini konferencije su Sveučilište u 
Zagrebu i Sveučilišni računski centar Srce. Program i obrasci za prijavu za sudjelovanje dostupni 
su na stranicama Centra za e-učenje.  

U organizaciji Centra za e-učenje Srca/Ureda za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 12. 
prosinca 2013. u 9.30 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održat će se Peti sveučilišni Dan 
e-učenja. 
 
 

***  

Rektor je zahvalio svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključio istu u 16,45 sati. 

         

Rektor                                                                 

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

Zapisnik sastavila: 

Jelena Đuran, dipl. iur. 

Uz poziv:   
Klasa: 602-04/13-04/3 
Urbroj: 380-021/105-13-12 
 
2. siječnja  2014. godine
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