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ZAPISNIK 

 

11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) 

održane u utorak, 9. lipnja 2015. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

1. Prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

- Prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom 

- Prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje 

- Prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu 

suradnju 

- Red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj 

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. Red. prof. art. Enes Midžić - predsjednik Vijeća umjetničkog područja 

3. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkog područja 

4. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkog područja 

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

6. Prof. dr. sc. Jerka Dumić – Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

8. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

14. Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 

15. Prof. dr. sc. Antonija Žižak, Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet 

16. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 

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

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

19. Doc. dr. sc. Marta Zorko, Fakultet političkih znanosti 

20. Izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

21. Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, Filozofski fakultet 

22. Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet 

23. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Filozofski fakultet 

24. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katoličko-bogoslovni fakultet   

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

 - Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

26. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katoličko-bogoslovni fakultet 

27. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet  

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

29. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

30. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

32. Izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

33. Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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34. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

35. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

36. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

37. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

40. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

41. Prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

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

43. Doc. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

46. Izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti 

47. Red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

48. Tajana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti 

49. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

50. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Ivan Atelj, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Josip Papak, Hrvatski studiji 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

- 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

53. Denis Čamber, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

54. Danko Relić, Medicinski fakultet 

55. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Professor emeritus, Marijan Šunjić 

- Prof. dr. sc. Boško Šego, Ekonomski fakultet 

- Prof. dr. sc. Marija Tomašević, Ekonomski fakultet 

- Prof. dr. sc. Goran Durn, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

- Prof. dr. sc. Juraj Šiftar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

- Prof. dr. sc. Stanislav Bolanča, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

- Red. prof. art. Dragan Sremec, Muzička akademija 

- Dr. sc. Zoran Bekić, SRCE 

- doc. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić, Učiteljski fakultet 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

- Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Rektorata 

- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik, Ured za akademske poslove 
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*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 11. redovitu sjednicu Senata u 346. 

akademskoj godini (2014./2015.), pozdravio sve prisutne, predložio manje izmjene dnevnog reda, na 

način da: 

 

 točka 15. Prijedlog Odluke o dodjeli doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća 

red. prof. art. Enesu Midžiću postaje točka 2.  

 dosadašnja točka 2. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 19. svibnja 2015. 

postaje točka 3., a ostale se točke pomiču za jedan redni broj. 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Prijedlog Odluke o dodjeli doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća red. 

prof. art. Enesu Midžiću 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 19. svibnja 2015. 

 

4) Izbori u zvanja  

a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora - trajno  

b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 

6) Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za 

akademsku godinu 2015./2016. 

 

7) Studentska iskaznica – Prijedlog grafičkog rješenja 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

9) Međunarodna suradnja 

 

10) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Prehrambeno-biotehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Duška Ćurić, 2. prof. dr. sc. Damir Ježek 
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11) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje 

ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

12) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

13) Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Srca za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

14) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, znanost i transfer 

tehnologije (CIRTT) 

 

15) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji (CIPZB) 

 

16) Ostalo 

 

*** 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

Nakon detaljnog izvještaja za svakog od predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se istima 

dodijeli počasno zvanje professor emeritus, budući da su predloženici svojom znanstvenom, 

nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na 

temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću. 

 

R.

b 

Ur. 

br. 

IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/15

-16/2 

prof. dr. sc. 

Tomislav 

CVITAŠ Prirodoslovno-

matematički fakultet 

professor emeritus Marijan 

Šunjić, član 

 

2. 602-

04/15

-

16/16 

prof. dr. sc. Luka  NERALIĆ Ekonomski fakultet prof. dr. sc. Boško Šego, 

predsjednik 

3. 602-

04/15

-

16/17 

prof. dr. sc. Nataša RENKO Ekonomski fakultet prof. dr. sc. Marija 

Tomašević Lišanin, 

predsjednica 

4. 602-

04/15

prof. dr. sc. Josipa VELIĆ Rudarsko-geološko- prof. dr. sc. Goran Durn, 
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-

16/23 

naftni fakultet predsjednik 

5. 602-

04/15

-16/3 

prof. dr. sc. 

Vladimir 

VOLENEC Prirodoslovno-

matematički fakultet 

prof. dr. sc. Juraj Šiftar, 

predsjednik 

6. 602-

04/15

-

16/12 

prof. dr. sc. Vilko  ŽILJAK Grafički fakultet prof. dr. sc. Stanislav 

Bolanča, član 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o  dodjeli počasnog zvanja i 

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima.

2) Prijedlog Odluke o dodjeli doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća red. 

prof. art. Enesu Midžiću 

 
Profesor Sremec je kao predsjednik Sveučilišnog povjerenstva radi ocjene ispunjavanja uvjeta red. 

prof. art. Enesa Midžića za stjecanje doktorata umjetnosti nakon detaljnog izvještaja, a na temelju 

Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

nastavnike izabrane u  umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko nastavna radna mjesta na Sveučilištu 

u Zagrebu predložio Senatu da se red. prof. art. Enesu Midžiću, s obzirom na umjetnička dostignuća 

dodjeli doktorat umjetnosti (dr. art.) u umjetničkom polju Filmska umjetnost, umjetničkoj grani 

Filmsko snimanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o dodjeli doktorata umjetnosti 

temeljem umjetničkih dostignuća red. prof. art. Enesu Midžiću 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 19. svibnja 2015. 

 
Prorektor Lazibat izvještava članove Senata o sastancima i dogovorima na Rektorskom zboru u vezi 

Nacrta prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda  javnih i 

visokih učilište i javnih znanstvenih instituta. Prorektor podsjeća kako je do 6. lipnja 2015. bila 

otvorena javna rasprava u vezi prijedloga predmetnog Pravilnika. Sastavnice su, sukladno zaključku 

Senata sa sjednice održane 19. svibnja 2015., dostavile primjedbe koje je Rektorat objedinio i poslao 

resornom Ministarstvu. U međuvremenu je i Rektorski zbor odbio predloženi Pravilnik. Prorektor 

skreće pozornost kako predloženi Pravilnik nije usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju te Zakonom o proračunu. U potonjem zakonu eksplicitno je navedeno koji 

prihodi se smatraju vlastitim prihodima. Riječ je o svim prihodima koji ne dolaze iz proračuna prema 

čemu se praticipacije školarina koje plaćaju studenti nikako ne mogu smatrati namjenskim prihodima. 

Sveučilište u Zagrebu ima oko 80 000 studenta od kojih oko 50% plaća participaciju. Kada bi se ta 

sredstva proglasila namjenskim prihodom, došlo bi do udara na pravnu osobnost sastavnica te na 

financijsku autonomiju čitavog sveučilišta. Prorektor ističe kako je na Rektorskom zboru bio prisutan 

ministar znanosti, obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Vedran Mornar koji je izjavio da Ministarstvo ne 

bi inzistiralo na predmetnom Pravilniku da na njemu ne inzistira Ministarstvo financija. Naknadno je 

održan sastanak i s ministrom financija i njegovim najbližim suradnicima. Prorektor navodi da je na 

tom sastanku ministar financija rekao kao njihovo ministarstvo ne inzistira na tom Pravilniku, nego da 

je Ministarstvu financija najbitnije da se dostave mjesečna izvješća odnosno obrasci koji im trebaju 

radi izvještaja prema Europskoj uniji. Rektorat će sastavnicama, sukladno zahtjevu Ministarstva 

financija, poslati obavijest o potrebi dostave obrazaca, ali prema principu da participacija školarina 
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budu vlastiti, a ne namjenski prihodi. Ministru financija je skrenuta pozornost da će Sveučilište u 

Zagrebu, ukoliko se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izbori za donošenje spornog 

Pravilnika, tražiti zaštitu od drugih nadležnih institucija. 

 

Rektor Boras se nadovezuje na temu i navodi kako bi se spornim Pravilnikom anulirala bit 

Sveučilišta kao znanstveno-nastavne i istraživačke ustanove. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 10. redovite sjednice 

Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 19. svibnja 2015. 

 

4) Izbori u zvanja  

a) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora - trajno  

 

Rd

br. 

Klasa Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/grana 

 

 

 
 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na radno mjesto.  

 

b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/gr

ana 
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 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na radno mjesto.  

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 
Prorektorica Čuković-Bagić izvještava da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu zaprimilo prijedloge sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje 

sveučilišne nastavne literature. Na 67. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. lipnja 2015., razmatrani su 

prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su 

članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise fakulteta, 

Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

 

PRIJEDLOGE 

 

o odobravanju naslova: 

 
SPORTSKA PREHRANA, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Zvonimir Šatalić, dr. sc. Maroje 

Sorić i prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 

fakultet. 

 

UVOD U GRADITELJSTVO, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Jure Radić. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet. 

 

OSNOVE DIGITALNOG TISKA, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Igor Majnarić. Predlagatelj 

je Sveučilište u Zagrebu Grafički  fakultet. 

 

PSIHIJATRIJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Dražen Begić, prof. dr. sc. Vlado Jukić i 

prof. dr. sc. Vesna Medved. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

 

UVOD U BAZE PODATAKA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Mirko Maleković i izv. prof. 

dr. sc. Kornelije Rabuzin. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike u 

Varaždinu. 

 

MATEMATIKA 3 ZA STUDIJ RAČUNARSTVA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Neven 

Elezović, doc. dr. sc. Domagoj Kovačević, dr.sc. Anamari Nakić, prof. dr. sc. Mario Osvin Pavčević i 

prof. dr. sc. Darko Žubrinić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 

računarstva. 

 

PROIZVODNO INŽENJERSTVO NAFTE I PLINA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Marin 

Čikeš. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

6) Upisne kvote za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za 

akademsku godinu 2015./2016. 

 
Prorektorica Čuković-Bagić ističe kako se za akademsku godinu 2015./2016. predlaže ukupna 

upisna kvota od 9164 upisnih mjesta. Od ukupnog broja, 7637 upisnih mjesta se predlaže za redovite 

studente, 1243 upisna mjesta za izvanredne studente, te 284 mjesta za strane studente. Upisna kvota, 

ukoliko Senat prihvati prijedlog, bila bi za 364 mjesta veća u odnosu na kvotu iz akademske godine 

2014./2015. Prorektorica navodi kako se povećanje upisne kvote primarno odnosi na upisna mjesta za 

novoakreditirane studijske programe. Također, neke sastavnice su minimalno povećale kvotu. U 

tabličnom prikazu predloženih upisnih kvota nalaze se i kvote za studije koji su nedavno prošli 

postupke akreditacije, ali čekaju upis u Upisnik studijskih programa kao i oni koji se nalaze u 

postupku vrednovanja. Za takve studijske programe Senatu se predlaže uvjetna odluka o utvrđivanju 

upisnih kvota. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o upisnim kvotama za upis I. 

godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016. 

 

7) Studentska iskaznica – Prijedlog grafičkog rješenja 

 
Rektor Boras navodi kako je član Rektorskog kolegija u širem sastavu, red. prof. art. Peruško 

Bogdanić ustanovio da bi predloženo grafičko rješenje studentske iskaznice moglo dovesti do povrede 

određenih autorskih prava, a posljedično i do sudskog spora. Spornim se pokazao stilizirani prikaz na 

studentskoj iskaznici djela Ivana Meštrovića – Povijest Hrvata. Rektor predlaže da se grafičko rješenje 

uvjetno prihvati, a da u vezi spornog dijela studentske iskaznice umjetničko područje pod 

koordinacijom red. prof. art. Bogdanića iznađe prihvatljivo rješenje. 

 

Ivan Bota osvrće se na pitanje funkcionalnosti studentske iskaznice. Predstavnik studenata smatra 

kako bi bilo korisno kad bi studentska iskaznica objedinjavala različite sadržaje bitne za studentski 

standard poput iskaznice za Studenski servis, knjižnice u sustavu Studentskog centra, Nacionalnu i 

sveučilišnu knjižnicu, ZET, studentsku prehranu. U vezi potonjeg, skreće pozornost i na problem 

zloupotrebe studentskih x-ica u smislu njihove preprodaje. Student Bota smatra kako bi studentska 

iskaznica trebala biti prava osobna iskaznica svakog studenta čime bi se smanjila mogućnost njezine 

zloupotrebe. 

 

Rektor Boras se slaže kako bi bilo dobro da studentska iskaznica bude multifunkcionalna, ali 

podsjeća da je na dnevnom redu pitanje njezine forme, odnosno grafičkog rješenja. 

 

Ravnatelj Bekić se nadovezuje na osvrt predstavnika studenata, te ističe kako SRCE, kao institucija 

koja je tehnički nadležna za sustav studentskih iskaznica, podržava inicijativu studenata te se također 

zalaže za njezinu široku primjenu i uporabu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog grafičkog rješenja 

studentske iskaznice uz uvjet da umjetničko područje pod koordinacijom člana 

Rektorskog kolegija u širem sastavu, red. prof. art. Peruška Bogdanića iznađe rješenje 

za njezin sporni dio kako se ne bi prekršila autorska prava. 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 
Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske teme, vijeća područja 

razmotrila i donijela sljedeći 
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PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 
1. Marijana Majić Renjo, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Poboljšanje svojstava Al2O3 keramike dodatkom nanočestica ZrO2 

2. Mateja Šnajdar Musa, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Razvoj titan-magnezij kompozita za biomedicinsku primjenu 

3. Dario Zlatar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Tema: Geometrijski integratori za numeričku simulaciju dinamike letjelica 

4. Maja Zebić Avdičević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Primjena membranskih separacijskih postupaka pri obradi otpadnih voda tekstilne industrije 

5. Tomislav Strahovnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Tema: Razvoj modela umjetnih neuronskih mreža za predviđanje emisija stakleničkih plinova s obzirom na 

sektorsku potrošnju energije u Republici Hrvatskoj   

6. Rino Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti 

Tema: Sinteza sustava upravljanja plovidbom u e-navigaciji 

7. Blaženka Brkljač, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Sustav regulacije uzbude sinkronoga generatora s kompaundacijom 

8. Ivan Bonić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Superluminal propagation in artificial electromagnetic structures (Superluminalna propagacija u umjetnim 

elektromagnetskim strukturama) 

9. Matija Maleš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Automatsko procjenjivanje i poboljšanje estetske kvalitete poslovnih portreta 

10. Alan Župan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Tema: Izbor parametara i redoslijeda sklapanja regulacijskih prigušnica u visokonaponskoj mreži 

11. Luka Babić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet 

Tema: Geodetsko praćenje erozije obala rijeka korištenjem suvremenih bezkontaktnih mobilnih senzora 

12. Saša Vranić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet 

Tema: Modeliranje transakcijskoga sustava za upravljanje tijekom rada nad prostornom sastavnicom katastarskih 

čestica 

13. Maja Turčić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet 

Tema: Optimizacija matematičkoga sloga u e-knjigama  

14. Jakov Borković, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  

Tema: Modeliranje integralnoga sustava upravljanja kvalitetom u novinskoj tiskari 

15. Marijana Sironić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 

Tema: Urbanistička obilježja istočnoga dijela Donjega grada u Zagrebu 1905. – 2017. 

16. Zrinko Petener, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 

Tema: Asimetrični rat i transformacija oružanih snaga – studija slučaja SAD-a 

17. mr. sc. Hrvoje Filipović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet 

Tema: Uloga policije u pružanju postupovne zaštite ranjivim, ugroženim i zaštićenima svjedocima 

18. Zdravko Roško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Razvoj poslovnih aplikacija pristupom linija za proizvodnju softvera 

19. Mladen Konecki, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike 

Tema: Adaptabilni sustav poučavanja sviranja bubnjeva s ugrađenim mehanizmom prilagođenoga dinamičkoga 

generiranja lekcija u stvarnom vremenu 

20. Mate Brekalo, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 

Tema: Razlike između europske i profesionalne američke košarke u vrstama i ishodu obrane 

21. Vladimir Manojlović, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 

Tema: Uloga polimorfizama gena ADRB3, ACTN3 i ACE u pokazateljima mišićnoga umora nakon 

ekscentrično-koncentričnih kontrakcija  

22. Tajana Geršić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 

Tema: Povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim fitnesom i razinom tjelesne aktivnosti 

zaštitara 
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23. Goran Lapat, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet 

Tema: Cjeloživotno učenje Roma u multimedijskom okruženju 

24. Silvia Rogošić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet 

Tema: Socijalni kapital i obrazovna postignuća studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

25. Dragana Rajković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Glačane kamene izrađevine u životu starčevačke i sopotske populacije na prostoru istočne Hrvatske 

26. Irena Oroz Štancl, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Organizacijska semiotika na primjeru hrvatskih logističkih poduzeća 

27. Zrinka Premužić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Antropološka perspektiva pogrebnih običaja početka kasnoga brončanoga doba u sjevernoj Hrvatskoj 

28. mr. sc. Zrinka Buljević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenoga posuđa s područja 

provincije Dalmacije 

29. Borut Križ, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Način pokapanja starejšeg železnog doba na grobišču Kapiteljska njiva v Novem mestu (Pogrebni ritual 

starijega željeznoga doba na nekropoli Kapiteljska njiva u Novom mestu)  

30. Katarina Rengel, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Participacija djece kao indikator kvalitete ranoga odgoja i obrazovanja  

31. Darija Pešut, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Hrvatski elektronički udžbenik za učenje engleskoga kao stranoga jezika u visokoškolskom obrazovanju 

32. Anita Mandarić Vukušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Roditeljska kompetencija i (ne)pedagoška zanimanja 

33. Tamara Slišković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

Tema: Međuovisnost makroekonomske aktivnosti i tržišta nekretnina u Hrvatskoj 

34. Marinko Kuzman, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji 

Tema: Specifičnosti urbanoga ratovanja u Vukovaru 1991. godine 

35. Žarko Ament, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Strukturalistička analiza kršćanskoga koncepta grijeha i "režim istine" 

36. mr. sc. Tomislav Stojanov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Jezikopisno planiranje i elektronička pismenost na hrvatskome jeziku 

37. Kristina Polegubić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove 

Tema: Melankolija, ludilo i ljudska narav u političkoj filozofiji Thomasa Hobbesa 

38.  Vedran Lukman, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Družbe Isusove 

Tema: Utjecaj religioznosti na prmetnu kulturu u Varaždinskoj županiji 

Prijedlog Povjerenstva: Utjecaj religioznosti na prometnu kulturu u Hrvatskoj 

39. Emina Dabo, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: Pjesništvo Ivana Šuljića Iveše i njegovo mjesto u paškoj pučkoj književnosti 

40. Aleksandra Bunčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Tema: God, Self and Other in the Sarajevo Haggadah: An Iconographic Analysis (Bog, samoprezentacija i 

prikaz Drugoga u Sarajevskoj hagadi: Ikonografska analiza) 

41. Marina Brčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Tema: Agronomska i enegetska svojstva uljane repice u pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom 

42. Ana Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Tema: Učinak selekcije kod visoke i niske razine gnojidbe dušikom na prinos i pekarsku kakvoću pšenice 

43. Ivana Perić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

Tema: Procjena činitelja konkurentnosti poduzeća za proizvodnju namještaja 

44. Iva Ištok, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

Tema: Anatomska svojstva juvenilnoga drva bijele topole (Populus alba L.) uz rijeku Dravu 

45. Boris Miklić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

Tema: Šumskouzgojne značajke starih sastojina crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) u Hrvatskom primorju  

46. Ivana Zamboni, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Razvoj metode protonima inducirane emisije gama-zračenja za analizu i trodimenzionalno profiliranje 

lakih elemenata 
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47. Žarko Kovač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Inverzno modeliranje primarne proizvodnje 

48. mr. sc. Mira Zovko, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Učinak nanočestica srebra na pojavu oksidacijskoga stresa i ekspresiju proteina u duhanu (Nicotiana 

tabacum)  

49. Tanja Mihinjač, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Biološko-ekološke značajke oštrulja Aulopyge huegelii  Heckel, 1843 (Cyprinidae; Actinopterygii) 

50. mr. sc. Ana Hećimović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Utvrđivanje  razine izohemaglutinina u zdravoj populaciji Republike Hrvatske 

51. Tomislav Vrbanec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 

Tema: Fizikalno-kemijska karakterizacija omeprazola i njegovih soli 

52. Ivana Radonić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 

Tema: Populacijska analiza atlantske plavoperajne tune, Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) u kaveznom uzgoju 

primjenom mikrosatelitskih lokusa 

53. Sandra Jerković Gulin, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Teme: Korelacija histoloških i imunohistoloških svojstava T-staničnoga limfoma kože (Mycosis fungoides) s 

kliničkom slikom, stadijem i ishodom bolesti u desetogodišnjem razdoblju 

54. Vedran Hostić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Utjecaj zakrivljenosti usnoga nastavka videolaringoskopa na intubaciju u bolesnika s otežanim pristupom 

dišnom putu 

55. Gordana Lovrenčić-Prpić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Dinamička magnetska rezonancija u karakterizaciji žarišnih lezija u plućima 

56. Danijela Mrazovac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Kombinirano funkcionalno, elektrofiziološko i strukturno oftalmološko istraživanje u ranoj dijagnostici 

optičkoga neuritisa u multiploj sklerozi 

57. Mladen Grgurević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Povezanost depresivnih simptoma i emocionalnoga distresa s glukoregulacijom, samozbrinjavanjem i 

kvalitetom života u osoba sa šećernom bolešću 

58. Kristina Gašparović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Značenje omjera širine plućne arterije i aorte kao pokazatelja težine plućne hipertenzije u bolesnika s 

kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti 

59. Vilma Dembitz, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Autofagija i metaboličke promjene u diferencijaciji staničnih linija akutne mijeloične leukemije 

60. Ivan Čelić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Utjecaj supstitucijske terapije i zaraženosti virusom hepatitisa C na kvalitetu života ovisnika o opijatima 

61. Ajete Aliu-Bejta, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet 

Tema: Prognostic impact of increased presepsin concentrations on sepsis outcome (Prognostičko značenje 

povišenih serumskih koncentracija presepsina na ishod sepse) 

62. mr. sc. Vesna Gall, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 

Tema: Polimorfizam gena za serotoninski transporter i monoamin oksidazu i izraženost stresa u trudnica 

63. Petra Šaler, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

Tema: Ultrazvučna izloacija antioksidansa iz komine masline i razvoj visokovrijednoga nutraceutika 

64. Hrvoje Rimac, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

Tema: Interakcije flavonoida i odabranih ksenobiotika pri vezanju na humani serumski albumin 

65. Marina Juretić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

Tema: Biofarmaceutska ispitivanja oftalmičkih ekscipijensa na in vitro i ex vivo modelima rožnice 

66. Monika Barberić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

Tema: Koncentracije vaskularnoga endotelnoga čimbenika rasta, neuropilina 1 i aneksina A2 u serumu 

pacijentica s endometriozom 

67. Dina Vidović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 

Tema: Prevalencija i prevencija dentalnih ozljeda u taekwondou i nogometu 
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Prorektor Judaš navodi kako se Senatu predlaže odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata 

znanosti za sve gore navedene teme doktorskih disertacija osim teme pod rednim brojem 38. 

pristupnika Vedrana Lukmana (Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu) u vezi koje 

je naknadno, nakon sjednice Povjerenstva za doktorske teme, stigla korekcija. Predlaže se skidanje 

doktorske teme pod rednim brojem 38. s dnevnog reda te njezino uvrštavanje na sljedeću sjednicu 

Senata na kojoj će točka dnevnog reda biti Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti osim teme pod 

rednim brojem 38.  

 

9) Međunarodna suradnja 

 
Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje se 

navode događanja od protekle sjednice Senata do danas te ona događanja koja su u neposrednoj najavi. 

 

10) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Prehrambeno-biotehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Duška Ćurić, 2. prof. dr. sc. Damir Ježek 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015) 

održanoj 9. lipnja 2015. raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnice/pristupnika za dekanicu/dekana Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Duške Ćurić i prof. dr. sc. Damira Ježeka. Sukladno 

članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe pristupnice/pristupnika 

za dekanicu/dekana Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. DUŠKE ĆURIĆ  i prof. dr. sc. DAMIRA JEŽEKA za mandatno razdoblje od 2 

(dvije) akademske godine (2015./2016., 2016./2017. ). 

11) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje 

ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4.  Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.) održanoj 9. lipnja 2015. donio je sljedeću 

 O d l u k u  

 

 I. 

 Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

 prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

 kuna za provedbu projekta ˝Exploring Manycore Architectures for Next-Generation 

 HPC Systems.˝ 

12) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta za potpisivanje ugovora u 

vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 
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 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4.  Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.) održanoj 9. lipnja 2015. donio je sljedeću 

 

 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Hrvoju Goldu za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna kuna za kontrolna 

ispitivanja retrorefleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama 

s prikupljanjem podataka za ažuriranje Baze cestovnih podataka. 

 

13) Davanje suglasnosti ravnatelju Srca za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Srca za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000,00 kuna 

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. i članka 41. stavak 4.  Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.) održanoj 9. lipnja 2015. donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

 I. 

 Daje se suglasnost ravnatelju Sveučilišnog računskog Centra Sveučilišta u Zagrebu 

 (Srce) dr. sc. Zoranu Bekiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

 kuna za provedbu EU Horizon 2020 projekta “EGI-Engage – Engaging the EGI 

 Community towards an Open Science Commons.˝ 

14) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje, znanost i transfer 

tehnologije (CIRTT) 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog rektora, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 9. 

lipnja 2015. donio je sljedeću 

 

  O d l u k u    

 

 I. 

 Dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 

 imenuje se za obnašateljicu dužnosti privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i 

 transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 II. 

 Mandat obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra je  6 (šest) mjeseci. 
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 III. 

 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti 

 privremenog voditelja Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u 

 Zagrebu (Klasa: 602-04/14-04/48; Urbroj: 380-021/109-14-1) koju je donio Senat 

 Sveučilišta na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. 

15) Imenovanje o. d. privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji (CIPZB) 

 
 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog rektora, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održanoj 9. 

lipnja 2015. donio je sljedeću 

 

 O d l u k u  

 

 I. 

 Dr. sc. Ruža Frkanec, viša znanstvena suradnica, imenuje se za obnašateljicu dužnosti 

 privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta 

 u Zagrebu. 

 II. 

 Mandat obnašatelja dužnosti privremenog voditelja Centra je 6 (šest) mjeseci. 

 III. 

 Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti 

 privremenog voditelja Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji 

 Sveučilišta u  Zagrebu kojeg je  donio Senat na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. 

 (Klasa: 602-04/14-04/47, Urbroj: 380-021/109-14-1). 

 

16) Ostalo 

 Rektor Boras obavještava članove Senata o svečanoj misi zahvalnici Te Deum koje će se 

slaviti u zagrebačkoj katedrali 18. lipnja 2015. u 18h, a koju će predvoditi mons. Valentin 

Pozaić, pomoćni biskup zagrebački. Svečanoj misi će nazočiti rektor s prorektorima 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Rektor Boras podsjeća na svečanu dodjelu Rektorove nagrade koja će se održati 18. lipnja 

2015. u 11h u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

Predviđena je dodjela 112 Rektorovih nagrada. Rektor poziva sve dekane i prodekane za 

znanost da se odazovu svečanoj dodjeli kako bi se dao što veći dignitet toj prigodi. U nastavku 

skreće pozornost na postojeći Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade kojeg će se nastojati 

doraditi do listopada ili studenoga ove godine. 

 

 Rektor Boras ističe kako će 9. srpnja 2015. Sveučilište u Zagrebu dodijeliti počasni doktorat 

hrvatskom povjesničaru i teoretičaru književnosti prof. dr. sc. Stanku Lasiću u Parizu u 

Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj Republici. 

 

 Rektor Boras navodi kako će se 12. srpnja 2015. u 10h i 14h u Hrvatskom narodnom 

kazalištu održati promocija doktora znanosti Sveučilišta  u Zagrebu.  

 



 15 

 Rektor Boras ističe kako će se na Sveučilištu u Zagrebu, u okviru restrukturiranja, osnovati 

dva Centra: Centar za digitalnu humanistiku, Centar za europske inicijative 

 

 Rektor Boras obavještava članove Senata kako je predsjednica Etičkog savjeta, doc. dr. sc. 

Vesnica Garašić dala neopozivu ostavku na mjesto predsjednice i na članstvu u Etičkom 

savjetu. Rektor će predložiti novog člana Etičkog savjeta. Potonje tijelo morat će izabrati 

između sebe novog predsjednika ili predsjednicu. 

 

 Prorektor Judaš skreće pozornost na natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim 

istraživanjima koji je otvoren do 10. lipnja 2015. Uprava Prirodoslovno-matematičkog 

fakulteta poslala je prijedlog za imenovanje tri recenzenta za interdisciplinarno područje 

budući da ih nije imao tko drugi imenovati što je prihvaćeno i na Rektorskom kolegiju. U 

nastavku prorektor navodi kako su određena područja postavili upit može li se u povjerenstvo 

imenovati više od tri recenzenta. Prorektor smatra da nema zapreke, ali da bi Senat isto samo 

formalno trebao potvrditi kako se ne bi kršila odluka Senata donesena na 10. sjednici održanoj 

19. svibnja 2015. Prorektor također ističe kako postoje manji problemi sa SCOPUS bazom, 

koja je vitalna određenim aplikantima koji se prijavljuju na natječaj. U vezi istog predlaže da 

se za takve slučajeve produlji rok za prijavu na natječaj. 

 

 Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Rektorat u više navrata dobio od sastavnica upit 

smiju li se za dodjelu diploma koristiti tuljaci ili to moraju isključivo biti mape. S obzirom da 

ne postoji odluka Senata kojom bi bilo propisano da se diplome moraju dodijeliti isključivo u 

mapama, sastavnice su slobodne odlučiti koju od dviju varijanti dodjele diploma će koristiti. 

 

 

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:00 sati. 

 

Rektor                                                                  

                                                                                            Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-10 

29. lipnja 2015. godine 


