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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 21. srpnja 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. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 

- 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 

 

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. Mladen Brezović – zamjenik predsjednice Vijeća biotehničkog područja 

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

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

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

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

11. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

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

14. Doc. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

17. Izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti 

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

19. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Pravni fakultet 

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

21. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Filozofski fakultet 

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

23. akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

27. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

30. Prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

34. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 
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35. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

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

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

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

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

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

41. Izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

43. Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

44. Izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

45. Red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

46. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

47. Dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

48. Josip Papak, Hrvatski studiji 

49. Stipo Dubravac, Šumarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

- 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

50. Danko Relić, Medicinski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Milenko Stegić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

- akademik Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

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 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 

- Martina Cvitanović, dipl. ing., voditeljica Ureda za razvoj, investicije i prostorno planiranje 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 13. redovitu sjednicu Senata u 346. 

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

reda, na način da: 

 

 se pod točkom 3. Izbori u zvanja, ispod podtočke 2. Potvrda izbora u znanstveno-

nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora na vrijeme od 
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pet godina dodaje podtočka 3. Razvojni koeficijenti za kadrovsku obnovu sveučilišta -

informacija.  

 se skida točka 8. Pojmovnik osnovnih termina i definicija iz područja osiguravanja kvalitete u 

visokom obrazovanju – Sveučilište u Zagrebu – informacija. 

 se skida točka 9. Prijedlog Odluke o postupku provođenja Ankete za procjenu nastavnika. 

 prijašnja točka 10. Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe 

studentske iskaznice postaje točka 8., a ostale kako slijede. 

 se pod točkom 11. ispod podtočke 1. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. 

godinu za financiranje znanstvene istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu dodaju 

podtočka 2. Odluka o izdvajaju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda za nabavu znanstvenih časopisa iz skupine British Medical Journal te podtočka 3. 

Odluka o izdvajaju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog fonda za 

nabavu znanstvenih časopisa IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY i MIT PRESS EBOOKS 

LIBRARY. 

 točka 20. Ostalo uslijed gore navedenih promjena postaje točka 18. 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 9. lipnja 2015. godine i 12. 

izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.) održane 30. lipnja 2015. godine 

 

3) 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 

c) Razvojni koeficijenti za kadrovsku obnovu sveučilišta - informacija 

 

4) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. – utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za diplomske studije za ak. god. 

2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu 

a) Prijedlog kvote za diplomski studij Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

b) Izmjena Odluke o upisnim kvotama - izvanredni specijalistički diplomski stručni 

studij Izobrazba trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

5) Periodičan izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20 %) studijskih programa 

društveno-humanističkog područja, tehničkog područja, biotehničkog područja i 

umjetničkog područja 
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6) Studijski programi 

a) Odluka o ustroju i izvedbi novog preddiplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

b) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

d) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Romistika 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

e) Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa- Judaistika – informacija 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

8) Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske 

iskaznice 

 

9)  

a) Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. godinu za financiranje 

znanstvene istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu 

b) Odluka o izdvajanju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda za nabavu znanstvenih časopisa iz skupine British Medical Journal 

c) Odluka o izdvajanju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda za nabavu znanstvenih časopisa IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY i 

MIT PRESS EBOOKS LIBRARY 

 

10) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

11) Međunarodna suradnja 

 

12) Financijska pitanja 

a) Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu 

b) Realizacija vanjske suradnje i mentora u ak. god. 2014./2015. 

c) Odluka o pokriću troškova Rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015. 

iz sredstava Fonda za stipendiranje studenata Sveučilišta u Zagrebu 

d) Odluka o odobrenju sredstava iz Rezervnog interventnog fonda za financiranje 

ispomoći studentima s invaliditetom u studentskim domovima u ak. god. 

2014./2015. 

 

13) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava na depozitarnom računu 

 

14) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

15) Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

„Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

16) Imenovanje zamjenskog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
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17) Davanje suglasnosti za osnivanje Hrvatskog instituta za kineziologiju 

 

18) Ostalo 

a) Informacija o Odluci rektora o iznosu nagradnog fonda za nagradu za najbolji e-

kolegij za ak. god. 2014./2015. 

b) Informacija o Natječaju za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za ak. god 

2014./2015. 

 

*** 

 

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

-

16/27 

prof. dr. sc. Igor ČATIĆ Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

prof. dr. sc. Milenko Stegić, 

predsjednik 

2. 602-

04/15

-16/6 

prof. dr. sc. Mihajlo DIKA Pravni fakultet prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, 

predsjednik 

3. 602-

04/15

-

16/22 

akademik Igor FISKOVIĆ Filozofski fakultet prof. dr. sc. Miljenko 

Jurković, predsjednik 

4. 602-

04/15

-

16/14 

prof. dr. sc. Marta LJUBEŠIĆ Edukacijsko-

rehabilitacijski 

fakultet 

prof. dr. sc. Antonija Žižak, 

članica 

5. 602-

04/15

-

16/11 

akademik Velimir NEIDHARDT Arhitektonski 

fakultet 

akademik Mladen Obad 

Šćitaroci, predsjednik 

 

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

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 9. lipnja 2015. godine i 12. 
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izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.) održane 30. lipnja 2015. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 9. lipnja 

2015. godine i zapisnik 12. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. 

akademskoj godini (2014./2015.) održane 30. lipnja 2015. godine. 

 

 

3) 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 Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je 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 Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto.  

 

c) Razvojni koeficijenti za kadrovsku obnovu sveučilišta – informacija 

 
Rektor Boras informira članove Senata o uputi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u 

vezi razvojnih koeficijenata za kadrovsku obnovu sveučilišta prema kojem će se postojeća 

proračunska sredstva programa usavršavanja znanstvenih novaka izravno preusmjeriti 

sveučilištima u formi trajnih razvojnih koeficijenata koji će se koristiti za zapošljavanje novih 

asistenata, viših asistenata/poslijedoktoranada i docenata. Rektor se posebno zahvaljuje 

prorektoru Čoviću koji je unatrag nekoliko mjeseci davao jasne prijedloge za administrativnim 

prenošenjem radnih mjesta znanstvenih novaka s pripadajućim koeficijentima na ustanove u 

sustavu visokog obrazovanja bez dodatnog opterećivanja državnog proračuna. 

 

Prorektor Čović skreće pozornost kako je inicijativa za rješavanjem kadrovske problematike 

u sustavu visokog obrazovanja pokrenuta na radnom sastanku između Ministarstva znanosti 

obrazovanja i sporta i uprave Sveučilišta u Zagrebu održanom 26. siječnja 2015. godine. 

Pozitivnim potezom Ministarstva ispravit će se pogrešna znanstvena politika. Primjera radi, do 

sad je dolazilo do apsurdne situacije da ustanova za izbor znanstvenog novaka, koji je njen 

zaposlenik, u zvanje docenta mora osigurati koeficijent 1.843, dok za njegovog kolegu višeg 

asistenta, koji je imao sreću da nije znanstveni novak, treba imati na raspolaganju tek 

koeficijent 0.243. Prorektor naglašava kako uputa Ministarstva koja je de facto odluka znači 

da svi znanstveni novaci koji su u zvanju asistenta, višeg asistenta/poslijedoktoranda, a vođeni 

su izvan sustava sveučilišta zbog čega je bila nemoguća ikakva suvisla kadrovska politika, 

sada svojim koeficijentima dolaze u portfelj fakulteta i sveučilišta. Na taj će se način 

relaksirati sustav napredovanja i omogućiti da najbolji pojedinci uđu u sustav. Do sad je 

problem bila činjenica da se za velik broj kvalitetnih znanstvenih novaka nije mogao osigurati 

koeficijent potreban za radno mjesto docenta, uslijed čega bi istima bio raskinut ugovor o radu 

što je predstavljalo neugodan društveni, ali i politički problem. 

 

4) Upisi u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. – utvrđivanje prijedloga upisnih kvota za diplomske studije za ak. god. 

2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu 

a) Prijedlog kvote za diplomski studij Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio prijedlog 

kvote za novi diplomski studij Romistika. Upisna kvota za ak. god. 2015./2016. obuhvaćala bi 

petnaest redovitih i pet stranih studenata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog kvote za 

diplomski studij Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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b) Izmjena Odluke o upisnim kvotama - izvanredni specijalistički diplomski stručni 

studij Izobrazba trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras ističe kako je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu uputio zamolbu 

kojom traži izmjenu Odluke o upisnim kvotama u dijelu koji se odnosi na izvanredni stručni 

studij Izobrazba trenera na način da se predviđene kvote za postojeće smjerove preraspodjele 

čime se ne bi utjecalo na povećanje kvote. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o 

upisnim kvotama u dijelu koji se odnosi na izvanredni specijalistički diplomski 

stručni studij Izobrazba trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 

način da se predviđena kvota za upisna mjesta za postojeće smjerove 

preraspodjeli. 

 

5) Periodičan izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20 %) studijskih programa 

društveno-humanističkog područja, tehničkog područja, biotehničkog područja i 

umjetničkog područja 

 
Rektor Boras izvještava Senat kako je Radna skupina za studijske programe i Odbor za upravljanje 

kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune (do 20%) studijskih 

programa  studijska programa društveno- humanističkog, tehničkog, biotehničkog i umjetničkog 

područja. 

 

Tako je Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. siječnja 

2015. godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 

19. siječnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Filozofija i religijske znanosti – dvopredmetno  Hrvatskih studija – Filozofskog fakulteta Družbe 

Isusove (KLASA: 602-04/14-12/41) sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01, 

URBROJ: 521/01-14-51) od 24. studenog 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća 

društveno-humanističkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Crkvena glazba  Katoličko bogoslovnog fakulteta (KLASA: 602-04/14-12/92) sukladno dopisu 

dekana (URBROJ: 01-247/1-2015) od 23. veljače 2015. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici 

Vijeća društveno-humanističkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Filozofsko-teološki studij u Zagrebu i Teologija u Rijeci  Katoličko bogoslovnog 

fakulteta (KLASA: 602-04/14-12/93 i 602-04/14-12/94) sukladno dopisu dekana (URBROJ: 01-

247/1-2015) od 23. veljače 2015. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća društveno-

humanističkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za stručni studij Teologija  Katoličko 

bogoslovnog fakulteta (KLASA: 602-04/14-12/95) sukladno dopisu dekana (URBROJ: 01-247/1-

2015) od 23. veljače 2015. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća društveno-

humanističkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 
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travnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za stručni preddiplomski studij Primjena 

informacijske tehnologije u poslovanju Fakulteta organizacije i informatike (KLASA: 602-04/15-

12/51) koje je donijelo Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 3. ožujka 2015.,  KLASA: 602-04/15-

06/1, URBROJ: 2186-62-2215-20). Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća društveno-

humanističkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (KLASA: 602-04/14-12/33) sukladno 

Odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01/7, URBROJ: 251-373-5/8-14-01) od 22. rujna 

2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Primijenjena kemija; smjerovi: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični materijali i 

napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

(KLASA: 602-04/14-12/34) sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01/9, URBROJ: 

251-373-5/8-14-01) od 22. rujna 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća 

tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (KLASA: 602-04/14-12/35) 

sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01/6, URBROJ: 251-373-5/8-14-01) od 22. 

rujna 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Kemija i inženjerstvo materijala Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (KLASA: 602-04/14-

12/36) sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01/8, URBROJ: 251-373-5/8-14-01) 

od 22. rujna 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Geodezija i geoinformatika Geodetskog fakulteta (KLASA: 602-04/14-12/67) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-07/03, URBROJ: 380-65-07-03-14 Odluka broj: 1_346-2 od 

27. studenog 2014.).  Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. 

god. 2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Strojarstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje KLASA: 602-04/14-12/61) sukladno dopisu dekana 

(KLASA: 602-04/13-1/52, URBROJ: 251-66-1700-14-18 od 15. prosinca 2014.). Periodičan izvještaj 

je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. svibnja 

2015. 
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Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Strojarstvo  

Fakulteta strojarstva i brodogradnje (KLASA: 602-04/14-12/64) ) sukladno dopisu dekana (KLASA: 

602-04/13-1/52, URBROJ: 251-66-1700-14-18 od 15. prosinca 2014.). Periodičan izvještaj je 

prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Brodogradnja Fakulteta strojarstva i brodogradnje(KLASA: 602-04/14-12/62) sukladno dopisu 

dekana (KLASA: 602-04/13-1/52, URBROJ: 251-66-1700-14-18 od 15. prosinca 2014.). Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. 

svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Zrakoplovstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje (KLASA: 602-04/14-12/63) sukladno dopisu 

dekana (KLASA: 602-04/13-1/52, URBROJ: 251-66-1700-14-18 od 15. prosinca 2014.). Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. 

svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij 

Zrakoplovstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje (KLASA: 602-04/14-12/66) sukladno dopisu 

dekana (KLASA: 602-04/13-1/52, URBROJ: 251-66-1700-14-18 od 15. prosinca 2014.). Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća tehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 25. 

svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Šumarstvo Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/40) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/14-01/30, Urbroj: 251-72-03-14-2) od 18. rujna 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 9. svinja 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 15. 

svibnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Šumarstvo  

Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/10) sukladno dopisu dekana  

(KLASA: 602-04/14-01/16, Urbroj:251-72-03-14-2) od 25. ožujka 2014. Periodičan izvještaj je 

prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 20. svibnja 

2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 3. prosinca 2014. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 8. 

prosinca 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomske sveučilišne studije 

Molekularna biologija; Nutricionizam; Prehrambeno inženjerstvo; Upravljanje sigurnošću hrane  

Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/32) sukladno 

odluci Fakultetskog vijeća  (KLASA:602-04/14-01/2, Urbroj: 251-69-10-14-119) od 17. srpnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 
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Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij Biljne 

znanosti  Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/72) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj  15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Animalne znanosti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/73) 

sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. 

lipnja 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Agrarna ekonomika Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/70) 

sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. 

lipnja 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj  15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij Zaštita 

bilja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/78) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Agroekologija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (KLASA: 602-04/14-12/71) sukladno 

odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij 

Proizvodnja i prerada mesa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (KLASA: 602-04/14-

12/89) sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 

3. lipnja 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij 

Proizvodnja i prerada mlijeka Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-

12/90) sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 
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3. lipnja 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Biljne 

znanosti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (KLASA: 602-04/14-12/81) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj  15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Genetika i 

oplemenjivanje životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/84) 

sukladno odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 3. 

lipnja 2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj  15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij 

Fitomedicina Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  (KLASA: 602-04/14-12/83) sukladno 

odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Ribarstvo i 

lovstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/91) sukladno odluci 

Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-5) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2014. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Agroekologija Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/14-12/71) sukladno 

odluci Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-01/14-02/9, URBROJ: 251-71-01-14-4) od 3. lipnja 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 8. sjednici Vijeća biotehničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 20. svibnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 14. siječnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

siječnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Animirani 

film i novi mediji  Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/50) sukladno odluci 

Akademijskog vijeća (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Grafika  Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/44) sukladno odluci Akademijskog 
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vijeća  (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. 

lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Grafika 

Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/49) sukladno odluci Akademijskog vijeća  

(KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan izvještaj je 

prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/43) sukladno odluci Akademijskog 

vijeća  (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. 

lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. veljače 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

veljače 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Kiparstvo 

Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/48) sukladno odluci Akademijskog vijeća  

(KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203)  od 2. prosinca 2014. Periodičan izvještaj je 

prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 14. siječnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

siječnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Likovna kultura Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/46) sukladno odluci 

Akademijskog vijeća  (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 14. siječnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

siječnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Likovna 

kultura Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/51) sukladno odluci Akademijskog 

vijeća  (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. 

lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

ožujka 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Animirani film i novi mediji Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/45) sukladno 

odluci Akademijskog vijeća  (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 

2014. Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 

2014./2015., održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

ožujka 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Suvremeni ples  Akademije dramske umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/52) sukladno odluci 

Akademijskog vijeća  (KLASA: 602-04/14-03/03, Urbroj: 251-78-01/14-4) od 27. studenog 2014. 
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Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. 

ožujka 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Baletna pedagogija Akademije dramske umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/53) sukladno odluci 

Akademijskog vijeća  (KLASA: 602-04/14-03/03, Urbroj: 251-78-01/14-4) od 27. studenog 2014. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Slikarstvo  Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/42 sukladno odluci Akademijskog 

vijeća (KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan 

izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. 

lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 15. travnja 2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 16. 

travnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Slikarstvo 

Akademije likovnih umjetnosti (KLASA: 602-04/14-12/47 sukladno odluci Akademijskog vijeća 

(KLASA: 003-05/14-01/3, Urbroj: 251-77-01/9-14-203) od 2. prosinca 2014. Periodičan izvještaj je 

prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja  2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za preddiplomski sveučilišni studij 

Kazališna režija i radiofonija Akademije dramske umjetnosti (KLASA: 602-04/15-12/16 sukladno 

odluci Akademijskog vijeća (KLASA: 602-04/15-03/02, Urbroj: 251-78-01-15-1) od 19. ožujka 2015. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 6. svibnja  2015. 

godine donijela, a Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. 

svibnja 2015. potvrdio i evidentirao manje izmjene i dopune za diplomski sveučilišni studij Kazališna 

režija i radiofonija Akademije dramske umjetnosti (KLASA: 602-04/15-12/17 sukladno odluci 

Akademijskog vijeća (KLASA: 602-04/15-03/02, Urbroj: 251-78-01-15-2) od 19. ožujka 2015. 

Periodičan izvještaj je prihvaćen na 9. sjednici Vijeća umjetničkog područja u ak. god. 2014./2015., 

održanoj 2. lipnja 2015. 

 

Izmjene i dopune svih studijskih programa navedenih u ovom dokumentu se, u skladu s člancima 18, 

21 i 22 Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, 

smatraju manjim izmjenama i dopunama studijskog programa (do 20 %). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodički izvještaj o manjim 

izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa sastavnica društveno- 

humanističkog, tehničkog, biotehničkog i umjetničkog područja. 
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6) Studijski programi 

 

a) Odluka o ustroju i izvedbi novog preddiplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako  je predmet u vezi ustroja i izvedbe preddiplomskog sveučilišnog 

studija Geografija, smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prošao čitavu proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih 

programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća 

prirodoslovnog područja. Predlaže se donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

preddiplomskog sveučilišnog studija Geografija, smjer: istraživački 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako  je predmet u vezi ustroja i izvedbe diplomskog sveučilišnog 

studija Geografija, smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prošao čitavu proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih 

programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća 

prirodoslovnog područja. Predlaže se donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

diplomskog sveučilišnog studija Geografija, smjer: istraživački Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

c) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Geografija, 

smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako  je predmet u vezi ustroja i izvedbe diplomskog sveučilišnog 

studija Geografija, smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prošao čitavu proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih 

programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 

te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća 

prirodoslovnog područja. Predlaže se donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

diplomskog sveučilišnog studija Geografija, smjer: nastavnički Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

d) Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studija Romistika 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako  je predmet u vezi ustroja i izvedbe diplomskog sveučilišnog 

studija Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao čitavu proceduru 

sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 
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Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij dobio je pozitivno mišljenje Vijeća društveno-

humanističkog područja. Predlaže se donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

diplomskog sveučilišnog studija Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

e) Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa- Judaistika – informacija 

 
 Rektor Boras izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 19. lipnja 2015. 

 donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij Judaistika 

 (dvopredmetni) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih 

 programa. 

 
Prorektor Lazibat skreće pozornost članovima Senata na činjenicu da počinju upisi na fakultete, a da 

Sveučilište u Zagrebu s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta nije potpisalo Programski 

ugovor za naredno razdoblje. Prorektor navodi kako je prorektorica Čuković-Bagić dekanima poslala 

dopis u kojem apelira da se studentima ponude ugovori u kojima će pisati da ukoliko Ministarstvo ne 

platiti participaciju, fakulteti će istu imati pravo naplatiti od studenata. Prorektor ipak smatra da do 

takvog scenarija neće doći. 

 

Profesor Bakić podsjeća da bi u skorije vrijeme trebalo donijeti pravila za određivanje participacije za 

studente viših godina studija. Zadnji važeći dokument na sveučilišnoj razini koji se bavi tom 

materijom datira iz ožujka 2013. godine u kojem stoji jedna odredba koja se tiče studenata 

nastavničkih studija u STEM području. U tome dokumentu piše da bi studenti plaćali participaciju 

50%, dok se drugih 50% podmirivalo iz sredstava programskih ugovora. Profesor smatra da ukoliko bi 

se taj ugovor nastavio primjenjivati, trebalo bi intervenirati njezin dio.  

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 
Rektor Boras izvještava da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu 

zaprimilo prijedloge sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. 

Na 68. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. srpnja 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 

 

o odobravanju sljedećih naslova: 

HEMATOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Boris Labar i suradnici. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

 

OSNOVE EKOLOGIJE: SVEUČILIŠNI UDŽBENIK ZA STUDENTE VETERINARSKE 

MEDICINE, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Đuro Huber, prof. dr. sc. Tomislav Gomerčić i 

prof. dr. sc. Josip Kusak. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet. 

 

OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Branimir 

Cerovski. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski  fakultet. 

 

OSNOVE  STOMATOLOGIJE, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Marin Vodanović, prof. dr. 

sc. Hrvoje Brkić i dr. sc. Ivana Savić Pavičin. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki 

fakultet. 
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TRANSPLANTACIJA BUBREGA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić i 

prof. dr. sc. Željko Kaštelan. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet. 

 

ODNOSI S JAVNOŠĆU, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Ana Tkalec Verič. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet.  

 

NOVA POST VETERA COEPIT. IKONOGRAFIJA PRVE  KRŠĆANSKE UMJETNOSTI, 

sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Dino Milinović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 

Filozofski fakultet. 

 

PEDAGOGIJA ZA UČITELJE I NASTAVNIKE, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Milan 

Matijević, izv. prof. dr. sc. Vesna Bilić i prof. dr. sc. Siniša Opić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 

Učiteljski fakultet. 

 

PROFESIONALNE  BOLESTI I  BOLESTI  VEZANE  UZ  RAD  STOMATOLOGA, sveučilišni 

udžbenik, urednik je doc. dr. sc. Marin Vodanović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki 

fakultet. 

 

ČASOPISI I ZNANSTVENA KOMUNIKACIJA, sveučilišni udžbenik, autorica je doc. dr. sc. Ivana 

Hebrang Grgić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

8) Prijedlog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata za zlouporabe studentske 

iskaznice 

 
Rektor Boras navodi kako je zakonska obveza sveučilišta donijeti Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 

studenata za zlouporabe studenske iskaznice. Prijedlog Pravilnika dobio je pozitivno mišljenje Odbora 

za statutarna pitanja. 

 

Docentica Garašić osvrće se na pojedine dijelove iz prijedloga Pravilnika. Smatra da bi čl. 6. u dijelu 

gdje se navodi da prijedlog za pokretanje stegovnog postupka Povjerenstvu može podnijeti rektor ili 

prorektori trebalo nadopuniti na način da i druga tijela i drugi članovi sveučilišne zajednice mogu 

pokrenuti inicijativu. U suprotnom, nejasno je tko je sve ovlašten pokrenuti prijedlog za stegovni 

postupak. 

 

Rektor Boras se ne slaže s mišljenjem docentice Garašić te smatra da je ponuđeno rješenje zakonito i 

analogno rješenju pred etičkim povjerenstvom na fakultetskoj razini gdje dekani pokreću postupak. 

 

Docentica Garašić smatra da Pravilnikom nije dovoljno jasno određeno da se rektoru mogu dati 

saznanja od strane drugih osoba ili institucija o činjenicama koje ukazuju na sumnju da je došlo do 

zlouporabe studentske iskaznice. 

 

Rektor Boras smatra da je navodna nejasnoća dovoljno određena čl. 6. st. 1. prijedloga Pravilnika jer 

ne navodi taksativno osobe i tijela koja su ovlaštena rektoru ili prorektorima dostaviti saznanja o 

eventualnim zlouporabama studentske iskaznice. Prema tome, svatko ima pravo rektoru ili 

prorektorima predložiti pokretanje postupka. 

 

Docentica Garašić u nastavku se osvrće na čl. 12. prijedloga Pravilnika prema kojemu student i 

podnositelj prijedloga imaju pravo izjaviti pisani prigovor roku od 8 dana od dana primitka odluke

koja se podnosi vijeću studija. Smatra da je nepotrebno žalbeni postupak spuštati na razinu sastavnice 

te time opterećivati rad vijeća studija čije su obaveze predviđene statutom sastavnice. 
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Gđa. Vukmirica smatra da primjedba nije na mjestu budući da se predloženi Pravilnik odnosi samo 

na sveučilišne studije, odnosno one koji su organizirani na sveučilišnoj razini, a kojih je svega 

nekoliko. 

 

Rektor Boras smatra da bi, jasnoće radi, čl. 2. st. 2. u kojem piše da je student/ica svaka osoba 

upisana na studijski program kojeg je nositelj Sveučilište u Zagrebu, trebalo nadopuniti riječima >> i 

koji se izvodi <<. Sukladno navedenome, prijedlog je da predmetni stavak glasi: „Student/ica je svaka 

osoba upisana na studijski program kojeg je nositelj i koji se izvodi na Sveučilištu u Zagrebu.“ 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Pravilnika o stegovnoj 

odgovornosti studenata za zlouporabe studentske iskaznice uz nadopunu čl. 2. st. 2. 

 

9)  

a) Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. godinu za financiranje 

znanstvene istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu 

 
Prorektor Judaš ističe kako se, nakon što je donesena Odluka o raspodjeli sredstava za 2015. 

godinu za financiranje znanstvene istraživačke djelatnosti na izvanrednoj sjednici Senata 

održanoj 30. lipnja 2015. godine, sastalo Vijeće tehničkog područja koje je raspravilo 

problematiku raspodjele sredstava prema kojem je tek nekolicina tehničkih fakulteta dobila 

većinu sredstava predviđenih za tehničko područje. Isto je uputilo zamolbu Senatu o izmjeni 

Odluke o raspodjeli sredstava sukladno raspodjeli sredstava utvrđenoj u ažuriranoj tablici za 

tehničko područje. Prorektor navodi kako se predlaže samo izmjena dijela Odluke o raspodjeli 

sredstava i to za tehničko područje. Rok za žalbe na raspodjelu sredstava za 2015. godinu za 

financiranje istraživačke djelatnosti za tehničko područje Sveučilišta u Zagrebu trajao bi do 

23. srpnja 2015. do 13:00 sati. 

 
 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je uz jedan suzdržani glas Odluku o izmjenu 

Odluke o raspodjeli sredstava za 2015. godinu za financiranje znanstvene 

istraživačke djelatnost na Sveučilištu u Zagrebu u dijelu koji se odnosi na 

tehničko područje. 

 

b) Odluka o izdvajanju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda za nabavu znanstvenih časopisa iz skupine British Medical Journal 

 
Prorektor Judaš govori o prijedlogu Odluke o izdvajanju sredstava za namjensko 

višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2015. godini, iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog fonda, za nabavu 

znanstvenih časopisa iz skupine British Medical Journal. Iz preostalih sredstava Zajedničkog 

sveučilišnog fonda, za nabavu znanstvenih časopisa iz skupine British Medical Journal prema 

ponudi BMJ Publishing Group Limited, od 5. srpnja 2015. koja iznosi ukupno 190.000,00 kn, 

osiguralo bi se 140.000,00 kn. Medicinski fakultet bi sufinancirao pretplatu u iznosu od 

50.000,00 kn. Pristup navedenim znanstvenim časopisima iz skupine British Medical Journal 

(BMJ)  bio bi osiguran za sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izdvajanju sredstava 

iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog fonda za nabavu znanstvenih 

časopisa iz skupine British Medical Journal. 

 

c) Odluka o izdvajanju sredstava iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda za nabavu znanstvenih časopisa IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY i 

MIT PRESS EBOOKS LIBRARY 
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Prorektor Judaš predlaže donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za namjensko 

višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 

Zagrebu u 2015. godini, iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog fonda, za nabavu 

znanstvenih časopisa IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY i MIT PRESS EBOOKS 

LIBRARY. Osiguralo bi se 140.000,00 kn iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog 

fonda. Ukupan iznos pretplate jest 71.875,00 USD. Nabava i plaćanje pretplate izvršeno je od 

strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te će Sveučilište u Zagrebu 

navedeni iznos doznačiti na poslovni račun Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Pristup 

navedenim znanstvenim časopisima bio bi osiguran za sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izdvajanju sredstava 

iz preostalih sredstava Zajedničkog sveučilišnog fonda za nabavu znanstvenih 

časopisa IEEE IET ELECTRONIC LIBRARY i MIT PRESS EBOOKS 

LIBRARY. 

 

10) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

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

razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 
1. mr.sc. Igor Repušić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Doktorski studij dentalna medicina 

Teme: Učinak jednovalne i viševalne polimerizacijske svjetlosti na fizikalna i optička svojstva različitih 

kompozitnih materijala 

2. Srećko Solina, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Doktorski studij veterinarske znanosti 

Tema: Usporedba predoperacijske i poslijeoperacijske analgezije primjenom karprofena pri laparotomskim i 

laparoskopskim operacijama u kuja 

3. Tea Vrančić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Doktorski studij veterinarske znanosti 

Tema: Epidemiološke značajke štenećaka i leptospiroze u populaciji kuna bjelica iz sjeverne Hrvatske 

4. Danijel Marušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Doktorski studij veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj obogaćenoga okoliša i gustoće smještaja na morfološke pokazatelje mišićja i kostiju pilića u tovu 

5. Nikola Karabolovski, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 

Novi naslov teme: Epitelno-mezenhimska tranzicija u tumorima mliječne žlijezde kuja i mačaka 

6. Maja Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Teme: Povezanost serumskih koncentracija interleukina IL-18, IL-19, IL-21 i IL-22 s etiopatogenezom i 

procjenom kliničke aktivnosti nesegmentalnoga oblika vitiliga 

7. Sanda Smuđ Orehovec, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Imunohistokemijska izraženost matriksne metaloproteinaze 1 i ciklooksigenaze-2 u planoceluluarnom i 

bazocelularnom karcinomu kože 

8. Vitaly Sarancha, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Process optimization of hospital units using life-cycle assessment methods (Optimizacija procesa rada 

bolničkih jedinica matematičkim modelima procjene životnoga ciklusa) 

9. Hrvoje Barić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Sustavni pregled i meta-analiza kliničkih pokusa metodama komplementarne i alternativne medicine u 

liječenju generaliziranoga anksioznoga poremećaja 

10. Višnja Drinovac, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Doktorski studij 

farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Središnji neurotransmitori i mehanizam antinociceptivnoga djelovanja botulinum toksina tipa A 

11. Mirna Šimurina, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Doktorski studij 

farmaceutsko-biokemijske znanosti 
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Tema: N-glikozilacija imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva 

12. Nina Krešić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Doktorski studij iz veterinarskih znanosti 

Tema: Molekularna epizootiologija infekcije goveđim respiratornim sincicijskim virusom 

13. Krunoslav Dugalić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Doktorski studij poljoprivredne 

znanosti 

Tema: Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja 

14. Marija Vrdoljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Doktorski studij poljoprivredne znanosti 

Tema: Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp.lactis S1 u poboljšanju 

funkcionalnih svojstava sira iz mišine 

15. Tihomir Kovač, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Doktorski studij 

biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo 

Tema: Modulacija oksidativnog stresa plijesni Aspergillus flavus nanočesticama fulerena 

16. Marina Tomić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

ekonomika poljoprivrede 

Tema: Primjena teorije planiranoga ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju 

17. Maja Jagušić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Doktorski studij 

biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo 

Tema: Ciljana atenuacija virusa mumpsa na temelju virusnih faktora koji moduliraju mehanizme urođene 

imunosti 

18. Marija Bilić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij lingvistike 

Tema: Korpusna analiza engleskih fraznih glagola u jeziku prava 

19. mr. sc. Behija Durmišević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij filozofije 

Tema: Filozofija povijesti Arnolda Toynbeeja između antropocentrizma i teocentrizma 

20. Anita Milićević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij filozofije 

Tema: Položaj etike u Heideggerovoj filozofiji 

21. Andrej Smodlaka, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij lingvistike 

Tema: Vrjednovanje kvalitete termina i njihovih prijevodnih ekvivalenata na temelju dvojezičnoga korpusa s 

područja cestovnog prometa 

22. mr. sc. Ljiljana Buhač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij pedagogije 

Tema: Međuodnos komunikacijske kompetencije nastavnika i aktivnosti učenika u nastavi 

23. Mia Šetić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij psihologije 

Tema: Uloga percepcije u pojmovnom procesiranju 

24. mr. sc. Luka Marinović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij psihologije 

Tema: Provjera Biggsova modela učenja 3P 

25. Ivana Hanzec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij psihologije 

Tema: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu 

26. Kristina Slunjski, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij hrvatska kultura 

Tema: Utjecaj popularne kulture na suvremeni hrvatski dječji roman 

27. Tanja Gulan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij psihologije 

Tema: Organizacija mentalnoga leksikona kod bilingvalnih govornika 

28. Zrinka Vitković, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Doktorski studij kroatologije 

Tema: Tekstološko-kulturološko značenje sanktorala u Drugom novljanskom brevijaru 

29. Denis Njari, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Doktorski studij povijest 

Tema: Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. stoljeću i prvoj trećini 19. stoljeća 

30. Ivan Spajić Butorac, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji Filozofski fakultet Družbe Isusove, 

Doktorski studij filozofije 

Tema: Položaj poslovne etike i korporacijske društvene odgovornosti vodećih hrvatskih kompanija u okvirima 

normativnih etičkih teorija 

31. Ena Pecina, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Doktorski studij ekonomija i poslovna 

ekonomija 

Tema: Oblikovanje strukture kapitala i identifikacija ograničenja financiranja hrvatskih poduzeća 

32. mr. sc. Ćiril Čoh, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Doktorski studij filozofije 

Tema: Matematika u Platonovoj filozofiji 
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33. mr. sc. Vesna Golubović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Doktorski studij informacijske 

znanosti 

Tema: Upravljanje izvorima informacija kroz sveučilišne zbirke 

34. Nikola Novaković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti, izvedbenih 

umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Funkcija humora u djelima Thomasa Pynchona 

35. Sanja Bilač, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Doktorski studij rani odgoj i obvezno 

obrazovanje 

Tema: Utjecaj refleksivne prakse na samoprocjenu ponašanja i zadovoljstvo poslom učitelja u upravljanju 

razredom i disciplinom 

36. mr. sc. Sanja Buć, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Doktorski studij 

informacijske znanosti 

Tema: Potencijalni  apsorpcijski kapaciteti organizacije za prihvaćanje inovacije  

na primjeru informacijskoga modeliranja građevine 

37. Toni Maglica, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Doktorski studij 

prevencijska znanost i studij invaliditeta 

Tema: Obilježja roditeljstva i odnosa roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece 

38. Ivan Belčić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Doktorski studij kineziologije 

Tema: Povezanost tjelesne pripremljenosti i fiziološkoga opterećenja rukometnih sudaca tijekom utakmice s 

kvalitetom suđenja 

39. Hrvoje Ajman, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Doktorski studij kineziologije 

Tema: Povezanost između društvenoga kapitala i tjelesne aktivnosti učenika srednjoškolske dobi 

40. Maroje Višić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Doktorski studij politologije 

Tema: Mogućnost revolucije u djelu Herberta Marcusea 

41. Velimir Veselinović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Doktorski studij politologije 

Tema: Hrvatska stranka prava u suvremenoj Hrvatskoj od 1990. do 2011. 

42. Gregori Graovac, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Doktorski studij europsko pravo 

Tema: Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praksi Ustavnoga suda Republike Hrvatske 

43. Ivan Tot, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Doktorski studij pravo društava i trgovačko pravo 

Tema: Operativni leasing 

44. Morana Derenčinović Ruk, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Doktorski studij pravo društava i 

trgovačko pravo 

Tema: Razvoj i pravno uređenje sukoba interesa i instituta usklađenosti na hrvatskom tržištu kapitala 

45. Sanja Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti, izvedbenih 

umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914. 

46. Lucija Zore, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti, izvedbenih 

umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Pojam amaterskoga filma na primjeru zbirke filmova Maksimilijana Paspe 

47. Ana Širanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij pedagogije 

Tema: Poštovanje prava djeteta kao pokazatelj kvalitete odnosa učenika i učitelja 

48. Sara Kakuk, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij pedagogije 

Tema: Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive 

49. Olgica Klepač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij sociologije 

Tema: Rezidencijalno podrijetlo učenika i odabir studija 

50. Irena Pavela, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij psihologije 

Tema: Spolni dimorfizam i kvaliteta glasa u funkciji menstrualnoga ciklusa 

51. Lidija Ban, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti, izvedbenih 

umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Pastoralna lirika na hrvatskom jeziku u Dubrovniku 16. i 17. stoljeća 

52. Zrinka Vukojević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij književnosti, izvedbenih 

umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga jezika u nižim razredima osnovne škole 
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53. Mario Tukerić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij hrvatske kulture 

Tema: Otpor tretiranoga tijela – etičko-politička dimenzija pripovijedanja u djelu J. M. Coetzeea 

54. Marina Jajić Novogradec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij glotodidaktike 

Tema: Međujezični utjecaji u ovladavanju engleskim leksikom - uloga skorašnjosti i jezičnoga znanja 

55. Gojko Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Doktorski studij fiskalni sustav i fiskalna politika 

Tema: Utjecaj fiskalne politike na industriju osiguranja 

56. Mladenka Grgić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Doktorski studij pravne znanosti 

Tema: Pravni položaj uprave i nadzornoga odbora u društvu za osiguranje u odnosu na sustav upravljanja 

57. Lidija Bajuk, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij hrvatske kulture 

Tema: Odjeci slavenskoga mita u nematerijalnoj kulturi Međimurja 

58. Petar Bagarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Doktorski studij moderne i suvremene 

hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Granice Federalne Države i Narodne Republike Hrvatske 1945. - 1963. 

59. Vedran Lukman, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji Filozofski fakultet Družbe Isusove, Doktorski 

studij religijskih znanosti 

Tema: Utjecaj religioznosti na prometnu kulturu u Varaždinskoj županiji 

60. Tea Martinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij matematike 

Tema: Realizacije Liejevih algebri i diferencijalni račun na nekomutativnim prostorima 

61. Renata Ćuk, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologija 

Tema: Zajednica makrozoobentosa pod antropogenim pritiscima u velikim rijekama 

62. Damjan Pelc, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Charge order in the cuprates: formation, dynamics and interaction with superconductivity (Nabojni red u 

kupratima: nastanak, dinamika i interakcija sa supravodljivošću)      

63. Marcel Prelogović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Uloga vezivnih proteina i kutne difuzije u stvaranju svežnjeva mikrotubula 

64. Maja Novak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Uloga premosnih mikrotubula u ravnoteži sila diobenoga vretena 

65. Robert Peter, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Istraživanje točkastih defekata u složenim poluvodičkim spojevima mjerenjem apsorpcije rentgenskoga 

zračenja i teorijom višestrukoga raspršenja 

66. Kristina Serec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Vibracijska dinamika tankih filmova soli deoksiribonukleinske kiseline 

67. Vedrana Tokić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Građa pobuđenih stanja 24Mg i njihov utjecaj na nukleosintezu 

68. Ida Delač Marion, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Hybrids of biomacromolecules and modern two-dimensional materials (Hibridi biomakromolekula i 

modernih dvodimenzionalnih materijala) 

69. Tena Dubček, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij fizike 

Tema: Synthetic magnetism in quantum gases and photonic lattices (Sintetski magnetizam u kvantnim plinovima 

i fotoničkim rešetkama)      

70. Tamara Dolenec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Uzgoj i hondrogena diferencijacija mezenhimskih matičnih stanica na prirodnim i sintetičkim nosačima in 

vitro 

71. Viktor Đuzel, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na prevenciju hiperoksigenacijske ozljede pluća u odrasloga štakora. 

Modulatorna uloga NO-sustava. 

72. Željka Celinšćak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Raznolikost gena DRB, DQA i DQB skupine II glavnoga sustava tkivne podudarnosti u čaglja (Canis 

aureus) 

73. Marina Lampalo, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Doktorski studij biologije 

Tema: Utjecaj genotipova krvnih grupa AB0 i inhibitora aktivatora plazminogena na ventilacijsku funkciju u 

astmi 
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74. Nikica Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Doktorski studij biologije 

Tema: Mitochondrial dysfunction and metabolism in respiratory chain complex III disorder (Disfunkcija 

mitohondrija i metabolizam u poremećajima respiratornoga lanca s nedostatkom kompleksa III) 

75. Anita Vucić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Doktorski studij biologije 

Tema: Alergeni indeks urbane flore Zadra 

76. Snježana Lubura, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Doktorski studij matematike 

Tema: Lokalna asimptotska svojstva aproksimativnoga procjenitelja maksimalne vjerodostojnosti parametara 

pomaka u difuzijskom modelu 

77. Ugo Ušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Utjecaj antropogenoga onečišćenja na strukturu meiofaune u akvatoriju grada Rovinja 

78. Andrej Novak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Doktorski studij matematike 

Tema: Mathematical models of flows in porous and mixed media (Matematički modeli tokova u poroznim i 

miješanim sredinama) 

79. Zrinka Kruhonja Galić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij 

biologije 

Tema: Polimorfizam sustava HLA u osoba s antieritrocitnim autoprotutijelima razreda IgG 

80. Dora Markulin, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Uloga CpG metilacije gliko-gena MGAT3  i MGAT5  te glikozilacije imunoglobulina G u upalnim 

bolestima crijeva 

81. Marija Klasić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Epigenetička regulacija gena BACH2 i njegova uloga u glikozilaciji imunoglobulina G 

82. Katarina Husnjak Malovec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski 

studij biologije 

Tema: Ethnobotanical analysis of the flora in central Croatia (Etnobotanička analiza flore središnje Hrvatske) 

83. Paula Dobrinić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Konstrukcija epigenetičkoga CRISPR/Cas9 sustava za ciljanu metilaciju specifičnih CpG mjesta 

84. Ivona Bečeheli, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Povezanost metilacije gena HNF1A i glikozilacije proteina u adenokarcinomu gušterače i dijabetesu 

85. Ivana Banić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij biologije 

Tema: Genetic polymorphisms associated with the response to asthma treatment in children (Polimorfizmi gena 

povezanih s odgovorom na terapiju djece s astmom) 

86. Ivana Carev, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij kemije 

Tema: Fitokemijski i citogenetski profil odabranih biljaka roda Centaurea (Asteraceae) 

87. Jelena Smetiško, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij kemije 

Tema: Primjena NIR spektroskopije u istraživanju otpuštanja alopurinola iz neobloženih tableta s trenutnim 

oslobađanjem 

88. Sunčica Roca, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij kemije, 

smjer Analitička kemija 

Tema: Karakterizacija srebrovih(I) kompleksa s monohalogen i dihalogen derivatima piridina u otopini i čvrstom 

stanju 

89. Iva Kodrnja, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij matematike 

Tema: Modeli modularnih krivulja, modularne forme i η-kvocijenti 

90. Ana Barbir, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij matematike 

Tema: Poopćenja i profinjenja nejednakosti Opialova tipa 

91. Ana Katalenić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Doktorski studij matematike 

Tema: Asimptota i asimptotsko ponašanje – didaktička transpozicija objekta znanja u gimnazijskom obrazovanju 

u Republici Hrvatskoj 

92. Neven Šantić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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Doktorski studij fizike 

Tema: Synthetic Lorentz force for neutral cold atoms (Sintetička Lorentzova sila za neutralne hladne atome) 

93. Stjepan Tusun, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Stabilizator elektromehaničkih njihanja sinkronoga generatora zasnovan na sinergijskoj teoriji upravljanja 

94. mr. sc. Marta Pedišić Buča, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Utjecaj mjerila modela broda na koeficijente propulzije 

95. Martin Surjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij strojarstvo i 

brodogradnja 

Tema: Validacija numeričkih modela mehaničkoga ponašanja životinjskih i ljudskih kostiju 

96. Hrvoje Rafael, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje,  Doktorski studij strojarstvo i 

brodogradnja 

Tema: Utjecaj integriteta površine alatnih čelika za hladni rad na svojstva tvrdih prevlaka  

97. Saša Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij strojarstvo i 

brodogradnja 

Tema: Utjecaj nitriranja i prevlačenja na svojstva alatnih čelika za topli rad  

98. Ivana Lukić Kristić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij građevinarstva 

Tema: Modeliranje nelinearnoga odnosa opterećenja i slijeganja plitkih temelja    

99. Dario Sironić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Doktorski studij arhitektura i urbanizam 

Tema: Urbanistička obilježja i gradotvornost Ulice kralja Zvonimira u Zagrebu 

100. Ivan Forenbacher, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij tehnološki 

sustavi u prometu i transportu 

Tema: Hedonistički model za određivanje odnosa kvalitete i cijene tarifnih planova za privatne korisnike 

pokretnih mreža 

101. Robert Sitar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Određivanje lokalnih zagrijanja konstrukcijskih dijelova energetskih transformatora 

102. Katarina Itrić,   Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij  grafičko inženjerstvo i 

oblikovanje grafičkih proizvoda                    

Tema: Primjena gradijentne metode u razdvajanju komponenata prirasta rastertonske vrijednosti 

103. mr. sc. Lindihana Goxha, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Doktorski studij arhitektura i 

urbanizam 

Tema: Određivanje modela niskoenergetskih zgrada s primjenom optimalnih rješenja korištenja fotonaponskih 

sustava integriranih u dvostruke fasade 

104. Antun Franović, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij slikarstvo 

Tema: Prirodni ciklusi i njihove manifestacije u stvaralačkom postupku – temporalna dimenzija slikarstva 

105. Jasika Vuco Česnovar, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij 

slikarstvo 

Tema: Slikanje putovanja mentalnim krajolikom kroz odnos mjesta, slike i sjećanja 

106. Krešimir Katušić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij kiparstvo 

Tema: Skulptura kao simbolička forma u umjetničko-ritualnom činu – SPONA 

107. Miran Šabić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij slikarstvo 

Tema: Arhiviranje memorije – na granici života i smrti 

108. Ana Sladetić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij slikarstvo 

Tema: Vizualni ogled o čistoći – zid kao predmet, mjesto i sjećanje 

109. Melinda Štefčić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij slikarstvo 

Tema: Likovna umjetnost kao terapija: Crtež kao činitelj i refleksija promjena psihosocijalnoga funkcioniranja 

djece u likovnoj ekspresiji umjetnika 

110. Darko Masnec, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij slikarstvo 

Tema: Zagrebačka škola crtanoga filma – umjetničke i tržišne prakse u kontekstu video igara 

111. Elvira Sorić, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, Doktorski studij „Povijest stanovništva” 

Tema: Stanovništvo Omiša – razvoj i strukture (1857. – 1918.) 
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112. Petrica Balija, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, Doktorski studij „Povijest 

stanovništva” 

Tema: Institucije vlasti u obnovi Dubrovnika nakon potresa 1667.  

113. Mateja Kunješić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Doktorski studij kineziologije 

Novi naslov teme: Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj 

edukaciji 

114. Haris Dervišević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 

Novi naslov teme: Islamska kaligrafija bosanskohercegovačkih mushafa XVII. i XVIII. Stoljeća iz zbirke Gazi 

Husrev-begove biblioteke u Sarajevu 

 

Dekan Strahonja postavlja upit zašto pod točkom Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i 

umjetnosti nije naveden kandidat Slaven Mihaljević, zaposlenik na rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 

čija je tema doktorata vezana uz doktorski studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. 

 

Prorektor Judaš pojašnjava kako je riječ o predmetu u vezi kojeg je on kao nadležna osoba u resoru 

doktorskih studija imao ozbiljne primjedbe na znanstvenost predložene teme. Upitan je njezin stvarni 

znanstveni doprinos uz postojanje i određenih formalnih nedostataka. Predmetna doktorska tema nije 

uvrštena na sjednicu Senata budući da je u vezi iste tražena odgoda na Povjerenstvu za doktorske 

radove. Prorektor Judaš navodi kako će do rujanske sjednice Povjerenstva za doktorske radove dostavi 

svoje primjedbe, nakon čega će Povjerenstvo predmet uzeti u razmatranje te o istome izvijestiti sve 

zainteresirane strane. U svakom slučaju zaključak Povjerenstva bit će dostavljen Senatu. 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

11) Međunarodna suradnja 

 
Rektor Boras 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. 

 

12) Financijska pitanja 

a) Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2014. godinu 

 
Prorektor Lazibat navodi kako je Sveučilište u Zagrebu bilo dužno napraviti zajednički 

konsolidirani financijski izvještaj. Potonji izvještaj napravljen je na temelju financijskih 

izvještaja sastavnica. Uključene su sve sastavnice (fakulteti i akademije), SC Varaždin i Srce. 

Uspoređujući s 2013. godinom ukupni prihodi su manji za otprilike 4.7%. Razlog je manje 

sredstava iz proračuna, manje studenata te manje projekata. O konsolidiranom financijskom 

izvješću raspravljao je Odbor za proračun te se Senatu predlaže potvrđivanje izvješća. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Konsolidirano financijsko 

izvješće Sveučilšta u Zagrebu za 2014. godinu. 

 

b) Realizacija vanjske suradnje i mentora u ak. god. 2014./2015. 

 
Prorektor Lazibat skreće pozornost na činjenicu da je završio ljetni semestar te je Sveučilište 

u Zagrebu u obavezi poslati realizaciju vanjske suradnje koja se dijeli na internu vanjsku 

suradnju i vanjsku vanjsku suradnju. Da bi se dobila sredstva, potrebno ih je potvrditi na 

Senatu i uputiti Ministarstvu. Potrebno je potvrditi i pedagoška mentorstva. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio realizaciju vanjske 

suradnje i mentora u ak. god. 2014./2015. 

 

c) Odluka o pokriću troškova Rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015. 

iz sredstava Fonda za stipendiranje studenata Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektor Lazibat ističe da je potrebno definirati izvore financiranja za Rektorovu nagradu u 

akademskoj godini 2014./2015. Potonja nagrada do sad se financirala iz Fonda za 

stipendiranje studenata, ali nije postojala službena odluka Senata. Predlaže se donošenje 

formalne odluke. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o pokriću troškova 

Rektorove nagrade u ak. god. 2014./2015. iz sredstava Fonda za stipendiranje 

studenata Sveučilišta u Zagrebu. 

 

d) Odluka o odobrenju sredstava iz Rezervnog interventnog fonda za financiranje 

ispomoći studentima s invaliditetom u studentskim domovima u ak. god. 

2014./2015. 

 
Prorektor Lazibat navodi kako Sveučilište u Zagrebu mora definirati izvor financiranja za 

studente s invaliditetom s obzirom da određeni studenti imaju potrebe za asistentima tijekom 

čitavog ljeta. Do sad je uz sastavnice u financiranju sudjelovalo i Sveučilište. Prijedlog je da 

se troškovi pokriju iz Rezervnog interventnog fonda za financiranje koji je izdvojen iz 

Programskog ugovora. Prijedlog je bio i na Odboru za proračun i tamo potvrđen. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o odobrenju sredstava 

iz Rezervnog interventnog fonda za financiranje ispomoći studentima s 

invaliditetom u studentskim domovima u ak. god. 2014./2015. 

 

13) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava na depozitarnom računu 

 
Prorektor Lazibat govori kako su na depozitarnom računu na poziciji trgovačkog društva Deloitte 

rezervirana određena sredstva za koja je ustanovljeno da neće biti iskorištena u cijelosti. U 

međuvremenu su stigli zahtjevi dviju sastavnica. Prvi jest zahtjev Akademije dramske umjetnosti za 

renoviranjem prostora za Studij plesa. Drugi zahtjev odnosi se na Veterinarski fakultet kojem su 

potrebna sredstva za rekonstrukciju Klinike za izolacijsku jedinicu. Predlaže se da se iznosi 

(250.000,00 kn za Akademiju dramske umjetnosti i 350.000,00 kn za Veterinarski fakultet) uzmu iz 

pozicija trgovačkog društva Deloitte koji ta sredstva neće iskoristiti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjenu i dopuni Odluke o 

raspodjeli sredstava na depozitarnom računu. 

 

14) Imenovanje Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija 

Mohorovičić“, na prijedlog rektora, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću  

  O d l u k u  

  I. 
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 U Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

 Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

1. Prof. emer. Amir Hamzić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

2. Akademik Marko Tadić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

3. Prof. emer. Antonije Dulčić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

4. Prof. emer. Tomislav Cvitaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

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

  II. 

Povjerenstvo je dužno najkasnije do kraja mjeseca rujna tekuće godine Senatu podnijeti 

izviješće u kojem će, na temelju pristiglih prijedloga, istaknuti u pravilu jednog ili dva 

kandidata za Nagradu. 

 

15) Informacija o imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

„Fran Bošnjaković“ Sveučilišta u Zagrebu 
Rektor Boras informira članove Senata da je sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku dodjeljivanja 

Nagrade “Fran Bošnjaković“ donio odluku o imenovanju peteročlanog Povjerenstva za dodjelu 

Nagrade “Fran Bošnjaković“ u sljedećem sastavu: 

 

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

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

3. Prof. dr. sc. Srečko Pegan, Arhitektonski fakultet, 

4. Prof. emer. Ana-Marija Grancarić, Tekstilno-tehnološki fakultet, 

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

 

 

16) Imenovanje zamjenskog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 
 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu. donio 

je 

 

  O d l u k u 

  o imenovanju zamjenskog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 

 Za člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu imenuje se prof. dr. sc. Josip Mesec, 

 Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao zamjena za dosadašnju članicu doc. dr. 

 sc. Vesnicu Garašić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  II. 

 Mandat novoimenovanog člana Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu traje do isteka 

 mandata dosadašnjeg saziva Etičkog savjeta. 

 

17) Davanje suglasnosti za osnivanje Hrvatskog instituta za kineziologiju 

 

Rektor Boras navodi kako je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu predložio osnivanje u 

okviru fakulteta Hrvatskog instituta za kineziologiju. Prijedlog odluke bio je na Odboru za statutarna 

pitanja gdje je dobio pozitivno mišljenje. Rektor naglašava da je Kineziološki fakultet po primitku 
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suglasnosti Senata u obvezi formirati sve tijela instituta koje mora donijeti i svoj Statut koji također 

mora dobiti suglasnost Senata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za osnivanje Hrvatskog instituta za 

kineziologiju. 

 

18) Ostalo 

a) Informacija o Odluci rektora o iznosu nagradnog fonda za nagradu za najbolji e-

kolegij za ak. god. 2014./2015. 

 
Rektor Boras obavještava članove Senata da je sukladno čl. 2. Pravilnika o dodjeli nagrade 

za najbolji e-kolegij donio Odluku o iznosu nagradnog fonda za nagradu za najbolji e-kolegij 

za ak. god. 2014./2015. Nagradni fond iznosi 55.000,00kn bruto. Prema Pravilniku, nagradni 

fond se dijeli za prvu, drugu i treću nagradu. 

 

b) Informacija o Natječaju za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij za ak. god. 

2014./2015. 

 
Rektor Boras informira Senat o raspisivanju Natječaja za dodjelu nagrade za najbolji e-

kolegij za ak. god. 2014./2015. koji će biti objavljen 22. srpnja 2015. godine. Rektor sugerira 

dekanima da obavijeste svoje profesore o predmetnom Natječaju. 

 

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:30 sati. 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-12 

27. kolovoza 2015. godine 


