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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 20. siječnja 2015. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

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

   suradnju 

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

- Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Marijan Herak – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 

4. Prof. dr. sc. Duška Ćurić- predsjednica Vijeća biotehničkog područja 

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

6. Prof. dr. sc. Adrijan Barić - predsjednik Vijeća tehničkog područja 

7. prof. dr. sc. Jurica Pavičić- predsjednik Vijeća društveno- humanističkog područja 

8. Izv. prof. dr. Slavko Slišković- zamjenik predsjednika Vijeća društveno- humanističkog 

područja 

9. Akademik Davor Miličić, Medicinski fakultet  

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

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

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

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

14. Doc. dr. sc. Lidija Bach-Rojecky, Farmaceutsko- biokemijski fakultet 

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

16. Prof. dr. sc. Boro Mioč, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo - doc. art. Stjepko Rupčić, zamjenik, Učiteljski fakultet 

27. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

29. Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet   

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

31. Prof. dr. sc. Tonči Matulić, Katolički bogoslovni fakultet 

32. Prof. dr. sc. Josip Talanga, Hrvatski studiji 
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 - prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 

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

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

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

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

37. Doc. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

41. Prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

47. Izv. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

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

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

50. Josipa Habuš, dr. med. vet., Veterinarski fakultet 

51. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

53. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 

54. Martina Đurđević, Muzička akademija 

55. Josip Papak, Hrvatski studiji 

56. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

- 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

57. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

58. Danko Relić, Medicinski fakultet 

59. Denis Čamber, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

Ostali prisutni 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZ 

- Zoran Bekić, ravnatelj, Sveučilišni računski centar- SRCE 

- doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

- Melani Vukmirica, dipl. iur, Voditeljica ureda za pravna pitanja 

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

- Marijana Drempetić, dipl. oec. voditeljica odjeljka za proračunske poslove 

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

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 6. redovitu sjednicu Senata u 346. 

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

način da se: 

 dodaje nova točka 12. Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u 

programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu; 

 dodaje nova točka 13. s dvjema podtočkama:  

a) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje okvirnog sporazuma i 

ugovora za nabavu prirodnog plina u vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 

b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za nabavu radova adaptacije u 

vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna. 

 

➢ Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Raspisivanje natječaja za Nagradu „Andrija Mohorovičić“ 

 

2) Raspisivanje natječaja za Nagradu „Fran Bošnjaković“ 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu u 346. 

akademskoj godini (2014./2015.) održane 16. prosinca 2014. 

 

4) Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora- trajno  

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina  

c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

5)  

a) Dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. - potvrđivanje upisnih kriterija 

za preddiplomske studije Vojno vođenje i upravljanje i Vojno inženjerstvo  

b) Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za preddiplomske, 

integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 

godinu 2015./2016. 

 

6) Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija Javnozdravstvena medicina Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

8) Međunarodna suradnja 

 

9) Financijska pitanja 
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a) Izvršenje Državnog proračuna RH u dijelu Redovne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu 

(A621001)  

b) Prijedlog raspodjele Državnog proračuna RH iz Redovne djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu 

(A621001) 2015. za troškove poslovanja 

c) Konsolidirano izvješće o realizaciji Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih 

studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.  za akademsku 

godinu 2013./2014.  

 

10) Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i umjetničko-

nastavna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu 

 

11) Imenovanje zamjenskog člana Upravnog vijeća SC Varaždin 

 

12) Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima 

mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

13)  

a) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje okvirnog sporazuma i 

ugovora za nabavu prirodnog plina u vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 

 b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za nabavu radova 

adaptacije u vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 

 

14) Ostalo  

 

 

*** 

 

1) Raspisivanje natječaja za Nagradu „Andrija Mohorovičić“ 

 

Rektor Boras izvještava kako je temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrade  

„Andrija Mohorovičić“, objavio  

  

Natječaj 

za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ 

za akademsku godinu 2014./2015. 

 

 I. 

Nagrada „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje 

se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje 

znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih 

znanosti. 

 II. 

Nagrada se dodjeljuje godišnje. Svake se godine mogu dodijeliti najviše dvije nagrade. Prigodom 

jubileja Sveučilišta u Zagrebu te u drugim iznimnim  prilikama može se dodijeliti i više nagrada. 

 III. 

Prijedlog za dodjelu Nagrade treba sadržavati životopis  predloženika te iscrpno obrazloženje. 

Prijedlogu se prilažu dokumenti (znanstveni radovi i drugi dokazi) koji ga potvrđuju 
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IV.  

Prijedlozi za Nagradu „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 2014./2015. upućuju se 

Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 20. svibnja 2015. godine. 

 

2) Raspisivanje natječaja za Nagradu „Fran Bošnjaković“ 

 

 Temeljem Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković“, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

 O d l u k u 

 o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ 

 za akademsku godinu 2014./2015. 

 

 I. 

Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković“ kojeg je Senat donio na 

svojoj 10. sjednici održanoj 8. srpnja 1994., predviđeno je: 

1. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, 

promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih stručnjaka u 

području tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu 

2. Prijedlog za dodjelu Nagrade može utvrditi Fakultetsko vijeće svakog tehničkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

3. Prijedlog koji se upućuje Senatu, mora sadržavati životopis predloženika te iscrpno 

obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 

4. O prijedlozima prethodno raspravlja povjerenstvo od pet članova – redovitih profesora 

tehničkih fakulteta – koje imenuje rektor. 

5. Povjerenstvo Senatu podnosi izvješće s ocjenom i prijedlogom, na temelju kojega Senat 

natpolovičnom većinom glasova svojih članova odlučuje o dojeli Nagrade. 

6. Nagrada se sastoji od diplome, medalje s likom Frana Bošnjakovića i određenog novčanog 

iznosa. 

7. Svake se godine dodjeljuje jedna nagrada, iznimno dvije. 

8. Nagradu uručuje rektor na prigodnoj svečanosti, obično prigodom proslave Dana Sveučilišta, 

na kojoj su uz nagrađene prisutni svi članovi Senata i drugi uzvanici. 

II. 

Prijedlozi za Nagradu „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 2014./2015. upućuju se Senatu 

Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 20. svibnja 2015. godine. 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 5. redovite sjednice Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 16. prosinca 2014. 

 

Profesor Orlić upućuje primjedbu na točku 5. a) Dopuna kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih, 

integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. za dislocirani 

preddiplomski sveučilišni studij ''Energetsku učinkovitost i obnovljive izvore u Šibeniku'' Sveučilišta u 

Zagrebu gdje napominje kako je potrebno izmijeniti naziv studija na način da se sama lokacija 

izvođenja studija, odnosno sintagma ”u Šibeniku” stavi izvan navodnika. Rektor Boras obavještava 

kako je dobivena dopusnica od Agencije za znanost i visoko obrazovanje za izvođenje spomenutog 

studija te kako možemo izmijeniti naziv spomenutog studija sukladno uputi profesora Orlića. Također, 
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Rektor naglašava kako je grad Šibenik potvrdio spremnost sudjelovanja u dijelu financiranja studija,  

kako je bilo i dogovoreno ranije. 

 

Nadalje, vezano uz točku 13) Financijska pitanja, podtočku d) Porezni tretman autorskih ugovora – 

smjernice, profesor Orlić navodi kako je potrebno izmijeniti dio teksta u kojem je diskutirao na način 

da ”članak 3. smjernica u nesuglasju je s navedenim stavkom 1. spomenutog članka Statuta 

Sveučilišta”, a ne obratno. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 5. redovite sjednice Sveučilišta 

u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 16. prosinca 2014. 

 

4) Izbori u zvanja  

 

Prorektor Čović je izvijestio o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 

zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, naglašavajući da su za potvrdu izbora u znanstveno-

nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora – trajno, na dnevni red 

stavljeni oni pristupnici za koje su dekani pisanim putem izjavili da se njihov izbor potvrdi na 

današnjoj sjednici Senata.  

 

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

redovitoga profesora- trajno  

 

 

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

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina  
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 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedene izbore u zvanja i na radna mjesta.  

 

c) Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

 

 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedene izbore u zvanja.  

 

5)  

a) Dopuna Odluke o kriterijima za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.- potvrđivanje 

upisnih kriterija za preddiplomske studije Vojno vođenje i upravljanje i Vojno 

inženjerstvo  

 

Prorektorica Ivana Čuković- Bagić izvještava Senat kako su u petak, 16. siječnja 2015. održane  

konstituirajuće sjednice Vijeća studija sveučilišnog preddiplomskog studija Vojno inženjerstvo i 

sveučilišnog preddiplomskog studija Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu na kojima su 

doneseni prijedlozi kriterija za sastavljanje rang lista za upis u 2015./2016. akademsku godinu. 

Predloženi su isti kriteriji koji su vrijedili za upis u I. godinu studija u ak. god. 2014./2015., uz višu 

razinu jezika, i to isključivo engleskog jezika za studij Vojno vođenje i upravljanje, dok se za studij 

Vojnog inženjerstva predlaže osnovna razina, također, isključivo engleskog jezika.  

 

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

sljedeću 

 

Odluku o dopuni Odluke o kriterijima za upis u I. godinu studija preddiplomskih, integriranih i 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2015./2016. 



 8 

 

I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 2. redovitoj sjednici u 346. akademskoj godini 

(2014./2015.), održanoj 28. listopada 2014. (KLASA: 602-04/14-04/43; URBROJ: 380-021/109-

14-1) dopunjava se  upisnim kriterijima za sveučilišne preddiplomske studije Vojno inženjerstvo i 

Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu.  

II. 

Prihvaćeni kriteriji bit će objavljeni u Natječaju za upis u I. godinu preddiplomskih, 

integriranih i stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2015./2016. 

 

b) Utvrđivanje kriterija i pokretanje postupka definiranja upisnih kvota za 

preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studije Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016. 

 

Prorektorica Ivana Čuković- Bagić izvještava o razrađenom prijedlogu kriterija koji je dostavljen na 

uvid članovima prije sjednice. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a sukladno prijedlogu Rektorskog 

kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je utvrdio sljedeći 

 

Postupak i kriterije prihvaćanja upisnih kvota na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i 

diplomskim te stručnim studijima za ak. god. 2015./2016. 

 

1. Postupak prihvaćanja upisnih kvota za akademsku godinu 2015./2016.  

 

Postupak prihvaćanja upisnih kvota potrebno je provesti kroz tri sjednice Senata (u siječnju, 

veljači i ožujku), prema sljedećem planu: 

i. Na sjednici Senata u siječnju utvrđujemo kriterije za određivanje upisnih kvota 

temeljem kojih bi se provele rasprave na vijećima sastavnica.  

ii. Na fakultetskim se vijećima u razdoblju od 21. siječnja do 9. veljače 2015. na temelju 

kriterija i preporuka Senata te analiza koje je provela sastavnica, utvrđuju okviri kapaciteta 

fakulteta i prijedlozi upisnih kvota te se upisuju u aplikaciju. 

iii. O prijedlozima upisnih kvota po studijskim programima raspravljat će se na sjednici 

Senata u veljači. U slučajevima kad nisu ispunjeni minimalni indikativni kriteriji Senatu će se 

dostavljati i obrazloženje fakulteta te kratkoročni i dugoročni planovi usklađivanja s 

kriterijima.  

iv. Senat će potvrditi upisne kvote na sjednici u ožujku te će se nastaviti raditi na objavi 

natječaja za upis studenata.  

 

2.  Kriteriji za predlaganje upisnih kvota 

  

Minimalni kriteriji već su utvrđeni u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju (Zakon); Pravilniku o vrednovanju preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu (Pravilnik SuZ) odnosno u Pravilniku o sadržaju 

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 

izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta MZOS-a (Pravilnik MZOŠ). 
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Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je sljedeće kriterije: 

 

i. Nužan preduvjet postojanje je pravovaljane dopusnice za studijski program. 

 

ii. Potreba – inicijalna potreba utvrđena je prigodom izdavanja dopusnice. Fakultetska 

vijeća trebaju kod rasprave o smanjivanju ili povećavanju upisnih kvota uzeti u obzir podatke o 

zapošljavanju stručnjaka pojedinih kvalifikacija kao i o potrebama za pojedinim profilima gdje 

takvi podaci postoje (HZZ, HGK, analiza Vlade, i sl.). Kod većih problema sa zapošljavanjem 

pojedinih stručnjaka potrebno je procijeniti u kojoj mjeri treba korigirati kvotu. Ako se kvote 

ne smanjuju unatoč  jasnim indikatorima o većim, višegodišnjim rezervama na tržištu rada, 

potrebno je obrazložiti stav fakultetskog vijeća. Nadalje, treba razmotriti i mogućnost 

povećavanja upisnih kvota ukoliko na sastavnici postoji kapacitet i potreba na tržištu rada. 

Resursi - minimalni zahtjevi utvrđeni su u Zakonu, Pravilniku MZOS-a i Pravilniku SuZ-a te se 

pomoću njih može odrediti okvir za kapacitet.  

 

iii. Ljudski resursi – izraženi su omjerom student/nastavnik  

(Čl.5. Pravilnika SuZ – omjer studenata i redovito zaposlenog nastavnog osoblja, uključujući 

asistente i znanstvene novake ako izvode nastavu, ne smije biti veći od 30:1; pri čemu se broj 

redovitih studenata množi s koeficijentom 1, a broj izvanrednih studenata s koeficijentom 0,5.) 

Sastavnice koje ne zadovoljavaju dani kriterij trebaju postepeno usklađivati stanje tako da u 

sljedećih nekoliko godina postignu omjer povoljniji od graničnog.  

 

iv. Prostorni kapaciteti – nužno je analizirati podatke o iskoristivom prostoru u koji se 

ubraja vlastiti, kao i iznajmljeni prostor za održavanje nastave. 

(Čl.6. Pravilnika SuZ – (2) Adekvatnost prostora za izvođenje nastave određuje se stavljanjem u 

odnos predviđenoga broja upisanih studenata s veličinom iskoristivog prostora, tako da na 

svakog studenta dolazi u pravilu 1,25 m2 iskoristivog prostora) 

 

v. Pozitivna studentska procjena studijskog programa/fakulteta. 

(Ukupna ocjena studija/fakulteta treba biti pozitivna u protekloj akademskoj godini. Pri tome se 

mogu koristiti studentske ankete koje su provedene za cijelo Sveučilište. Preporuča se korištenje 

izlaznih anketa u kojima su vrjednovani preddiplomski, diplomski i integrirani studiji. Ako 

takve ankete nisu provedene mogu se koristiti i druge ankete o studiju koje sastavnica provodi.) 

 

vi. Odnos broja redovitih i izvanrednih studenata – Ako se kod studijskog programa 

namjerava povećati postotak izvanrednih studenata, u ukupnoj upisnoj kvoti potrebno je 

dodatno objašnjenje razloga za povećanje te kvote i način postizanja ishoda učenja za 

izvanredne studente.  

 

vii. Pozitivni rezultati vanjske reakreditacije za sastavnice na kojima su takvi postupci 

provedeni. Ukoliko rezultati nisu pozitivni, sastavnica treba dostaviti reakreditaciju kao i plan 

rada te sukladno tome predložiti upisnu kvotu. Pri tome sastavnice koje su sastavile Akcijski 

plan ili to trebaju učiniti zbog rezultata vanjskih evaluacija trebaju predlagati upisne kvote u 

skladu s takvim planovima.  

 

viii. Na razini Sveučilišta ukupna upisna kvota za redovite studente može porasti najviše 5% 

u odnosu na prošlogodišnju (prema Čl.2 Ugovora o punoj subvenciji redovitih studenata u 

troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.). Visine 
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participacija određene su odlukom Senata od 11. rujna 2012., pa se o njima ne donose nove 

odluke.  

 

6) Prijedlog poslijediplomskog specijalističkog studija Javnozdravstvena medicina 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš izvještava kako je Vijeće biomedicinskog područja na sjednici održanoj 18. prosinca 

2014. raspravljalo o programu poslijediplomskog specijalističkog studija Javnozdravstvena medicina 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon provedene recenzije programa, Vijeće je dalo 

pozitivno mišljenje o prijedlogu programa studija te predlaže Senatu da donese odluku o prihvaćanju 

ovog poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

Profesorica Čikeš nadodaje kako je poslijediplomski specijalistički studij Javnozdravstvena medicina 

jedan u nizu od četrdesetak poslijediplomskih specijalističkih studijana kojima danas radi Medicinski 

fakultet. Naime, u postupku pregovaranja za pristup Europskoj uniji, bili smo dužni uskladiti sve 

diplomske i poslijediplomske programe u Hrvatskoj s Europskima, a to se posebno odnosi na 

specijalističko usavršavanje u okviru specijalizacija koje su predviđene Europskom direktivom 

2005/36 EC. Poslijediplomski specijalistički studiji teorijska su potpora specijalističkog usavršavanja 

liječnika. Slijedom navedenoga, Fakultet radi na realizaciji spomenutoga studija. Studij je posebno 

važan s obzirom da Fakultet ima tradiciju podučavanja na području javnog zdravstva na svim 

razinama obrazovanja. Studij je koncipiran tako da obuhvaća obvezatne i elektivne predmete. Nadalje, 

profesorica naglašava da i ovaj studij ima obvezatni predmet iz općih kompetencija liječnika 

specijalista, što je u skladu s nizom europskih programa, koji zahtijevaju da se liječnici obučavaju 

općim kompetencijama, kao što je komunikacija, suradnja u timu i sl. Također, studij ima veliku 

društvenu ulogu poslijediplomskog obrazovanja liječnika.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio poslijediplomski specijalistički studij 

Javnozdravstvena medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

Prorektor Judaš izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za poslijediplomske programe i 

doktorske teme, vijeća područja razmotrila i donijela sljedeći  

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 

1. Vanja Kulaš Borovina, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Novi socijalni realizam u francuskoj i belgijskoj kinematografiji 

2. Nevena Jerak Muravec, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Diskurzivna analiza ideologije europske statističke harmonizacije 

3. Iva Ivanković, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja 

4. Dario Ogrizović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Visoko učinkovite znanstvene aplikacije u okružju heterogenih računalnih oblaka 

5. Vanja Budišćak, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Žanrovska obilježja Odiljenja sigetskoga Pavla Rittera Vitezovića 

6. Branimir Brgles, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 
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Tema: Stanovništvo i topografija Susedgradsko-stubičkoga vlastelinstva (cca 1450. – 1700.) 

7. Mislav Gregl, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Banologija kao historografski žanr na primjeru De gestis banorum Regni Sclavoniae Franje Ladanyija 

8. Sagita Mirjam Sunara, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Život i djelo Zvonimira Wyroubala 

9. Martina Perić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Konstrukcija i reprezentacija identiteta u autobiografijama hrvatskih književnica 19. i 20. st. 

10. Jelena Spreicer, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Die Narrativität des Traumas im zeitgenössischen deutschsprachigen Roman (Narativizacija traume u 

suvremenom njemačkom romanu) 

11. Željka Dijanić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Razvoj modela računalno vođenoga učenja otkrivanjem korištenjem programa dinamične geometrije u 

nastavi matematike 

12. Zrinka Šimunović, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Subjektivna dobrobit, optimizam, doživljaj zanesenosti i glazbeno obrazovanje u adolescenata 

13. Anđelka Slavić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Stil vodstva ravnatelja i subjektivna dobrobit učitelja: posredovna uloga školske kulture 

14. Tijana Vukojičić Tomić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

Tema: Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi 

15. Daria Dubajić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

Tema: Analiza tipova upravljanja gradovima u Republici Hrvatskoj 

16. Velibor Mačkić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

Tema: Utjecaj političara i birača na političko-proračunski ciklus 

17. Petra Grd, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

Tema: Two-dimensional face image classification for distinguishing children from adults based on 

anthropometry (Klasifikacija dvodimenzionalnih slika lica za razlikovanje djece od odraslih osoba na temelju 

antropometrije) 

18. Tomislav Jakšić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet,  

Tema: Ugovor o jamstvu 

19. mr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, 

Tema: Adaptivni model složenoga inženjerskoga sustava za pročišćavanje vode i njegova realizacija 

20. mr. sc. Gordana Grozdek Čovčić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

Tema: Učinci neurofacilitacijskoga tretmana i specifičnih mobilizacija na funkciju hoda kod osoba s 

hemiparezom nakon moždanoga udara 

21. Renata Mohr Nemčić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Odrednice i korelati kulturnoga identiteta gluhih u Hrvatskoj 

22. Antonija Perović, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Tema: Oksidacijski i antioksidacijski status i ekspresija sirtuina nakon ronjenja s komprimiranim zrakom 

23. Marieta Duvnjak Romić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Tema: Razvoj funkcionalnih obloga za rane s terapijskim (nano)sustavima kitozana i melatonina 

24. mr. sc. Tajana Klepac Pulanić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Demografske i kliničke osobitosti bolesnica s genitalnom kroničnom bolesti presatka protiv primatelja 

nakon presadbe alogenih matičnih krvotvornih stanica 

25. Iva Milišić Jašarević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Indikacije za ergospirometriju u bolesnika koji se pripremaju za torakalni kirurški zahvat s obzirom na 

vrijednost prije operacijskoga FEV1 u torakalnih bolesnika 

26. Karlo Mihovilović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj ranoga ukidanja steroida na progresiju fibroze i tubularne atrofije nakon transplantacije bubrega 

27. Lana Ganoci, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj farmakogenetičkih varijacija CYP2D6 i ABCB1 na liječenje pripravkom risperidona s 

produljenim oslobađanjem 

28. mr. sc. Ivan Bilić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 
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Tema: Uloga polimorfizama gena dihidropirimidin-dehidrogenaze i UDP-glukuronil-transferaze u toksičnosti 

kemoterapije fluoropirimidinima i irinotekanom   

29. Albina Ponosheci-Bicaku, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: The risk of Lyme borreliosis infection following tick bite in Pristina region, Kosovo (Rizik pojave 

Lymske borelioze nakon ujeda krpelja u regiji Prištine, Kosovo)  

30. Maja Predojević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Izraženost posteljičnoga vaskularnoga endotelnoga čimbenika rasta i rani neurološki ishod novorođenčadi 

iz trudnoća kompliciranih intrauterinim zastojem rasta 

31. Kristina Šemanjski, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Spolni dimorfizam izvanorbitalih suznih žlijezda u miševa bez gena SF-1 

32. Dragan Soldo, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Rezistencija i kliconoštvo bakterija Streptococcus pneumoniae  i Staphylococcus aureus  u pacijenata u 

skrbi obiteljske medicine 

33. Petar Šenjug, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Obilježja glomerularne bazalne membrane u Alportovom sindromu i nefropatiji tankih bazalnih 

membrana  

34. Ivan Škegro, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Povezanost operacije senilne katarakte i vrste implantirane leće s kvalitetom spavanja  

35. Ana Šoštarić Zadro, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Ultrazvučno praćenje lipoatrofije u bolesnika zaraženih HIV-om liječenih antiretrovirusnim lijekovima 

36. Zdenka Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Značenje protutijela na dezmoglein 1 i dezmoglein 3 utvrđenih različitim metodama u bolesnika s 

pemfigusom 

37. Ines Mesar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Izraženost WNT 4 u presađenim bubrezima 

38. Gordana Planinić Radoš, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj duhanskoga dima na biokemijske promjene u cervikalnoj sluzi žena u reproduktivnoj dobi 

39. Željka Roje, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Promjene koncentracije parabena u gornjem lateralnom kvadrantu dojke u žena sa zloćudnim tumorom 

dojke 

40. Stjepanka Lešić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Čimbenici oralnoga zdravlja školske djece na urbanom i ruralnom području  

41. Jasna Leder Horina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Tema: Modelling of Initiation of Bone Remodelling due to Orthodontic Treatment (Modeliranje iniciranja 

koštane pregradnje kod ortodontske terapije) 

42. Perica Ilak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Optimalna koordinacija proizvodnje električne energije iz vjetra i vode 

43. Vedran Miletić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Method for optimizing availability of optical telecommunication network in presence of correlated 

failures (Metoda optimiranja raspoloživosti optičke telekomunikacijske mreže u prisustvu koreliranih kvarova) 

44. Nikola Banić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Metode visoke točnosti za računalnu postojanost boja za rad u stvarnom vremenu temeljene na Retinex 

pristupu te učenju 

45. Aleksandar Kiričenko, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Non-Foster radio frequency source (Nefosterovski radiofrekvencijski izvor) 

46. Ivan Grbavac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Razvoj programske podrške pomoću meta-generatora za izradu predložaka za generiranje izvornoga koda 

47. Elmir Šećerbegović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Višekriterijski postupak optimiranja za lokalizirano dinamičko upravljanje resursima širokopojasnih 

pristupnih mreža 

48. Tamara Hadjina, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Upravljanje mrežnim pretvaračem vjetroagregata u uvjetima mrežnih poremećaja 

49. mr. sc. Alberto Teković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 
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Tema: Metoda predviđanja interferencije između javne pokretne mreže i digitalne zemaljske televizije u 

području digitalne dividende 

50. Iva Harbaš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Computer vision-based detection of roadside vegetation using features from the visible spectrum 

(Računalna detekcija vegetacije uz prometnice temeljena na značajkama iz vidljivoga dijela spektra) 

51. Zoran Zbunjak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Napredne zaštitne sheme prijenosne elektroenergetske mreže zasnovane na sinkroniziranim mjerenjima 

52. Krunoslav Tepeš, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

Tema: Prognostički model cestovnih prometnih nesreća za urbana područja 

53. Sandra Petričević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Tema: Karakterizacija dalmatinskoga, drniškoga, istarskoga i krčkoga pršuta 

54. Margarita Bego, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

Tema:  Model upravljanja procesima i poslovanjem institucija za restauriranje drvnih artefakata u Republici 

Hrvatskoj 

55. Josip Faletar, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 

Tema: Model sustava motivacije i stimulacije u poduzeću za preradu drva 

56. Maja Ivanić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Zastupljenost koloidnih mineralnih faza u recentnim sedimentima Jadrana i njihova uloga u 

biogeokemijskom kruženju tvari 

57. Marino Korlević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Detaljna analiza bakterijske raznolikosti Jadranskoga mora 

58. Dean Karaica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Učinci spolnih hormona na ekspresiju izmjenjivača klora i mravlje kiseline (Cfex, Slc26a6) u organima 

štakora   

59. mr. sc. Ana Kučak, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Molekularna detekcija i kvantifikacija bakterije Sphingomonas paucimobilis  

60. Veljko Grilj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Ispitivanje i razvoj tankih dijamantnih detektora 

61. Mirjana Novak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Molekulsko modeliranje i umjetna inteligencija u razvoju ionskih kromatografskih metoda  

62. Damir Bobinac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Derivati hidroksibenzilnih alkohola kao fotokemijski uklonjive zaštitne skupine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

8) Međunarodna suradnja 

 

Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje se 

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

 

 

 

9) Financijska pitanja 

a) Izvršenje Državnog proračuna RH u dijelu Redovne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu 

(A621001)  

 

Prorektor Lazibat izvještava kako Senat Sveučilišta treba potvrditi izvještaj o trošenju sredstava u 

dijelu Redovne djelatnosti za prošlu godinu. Od dostavljenih materijala, prisutni su mogli vidjeti 

konsolidirani prikaz povlačenja sredstava te trošak za materijalne troškove i za plaće. U drugoj tablici 
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su odvojeno prikazani materijalni troškovi po sastavnicama, a u trećoj su prikazane samo plaće. Onako 

kako je planirano, tako je i potrošeno, s razlikom jedino u stavci za troškove prijevoza jer se oni 

obračunavaju po izvršenju. Odbor za proračun prihvatio je spomenuti izvještaj. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvaća izvršenje Državnog proračuna RH za 2014. u dijelu 

Redovne aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu (A621001), sukladno tablicama ”Izvršenje DP RH 

u A621001 2014. - po kontima ukupno”, ”Izvršenje DP RH u A621001 2014. - po Rješenjima 

za troškove poslovanja” i ”Izvršenje DP RH u A621001 2014. - izdaci za zaposlene”. 

 

b) Prijedlog raspodjele Državnog proračuna RH iz Redovne djelatnosti Sveučilišta u 

Zagrebu (A621001) 2015. za troškove poslovanja 

 

Prorektor Lazibat izvještava Senat kako je usvojen Državni proračun RH. Podsjeća kako je 

Sveučilište dobilo uputu od Ministarstva da planira 20 % veće troškove u odnosu na prošlu godinu. 

Međutim, Državni proračun je u konačnici usvojen na način da su spomenuti materijalni troškovi 

smanjeni za 10 % u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje se proporcionalno prebacilo na sve 

sastavnice, s tim da je u ovaj trošak uključen i stvarni trošak za professore emerituse. Nije se išlo na 

opciju da se smanje izdvajanja za professore emerituse, nego se taj trošak prebacio na teret sastavnica. 

 

Profesor Mioč priupitao je za pojašnjenje vezano uz prebacivanje troška na teret sastavnica za 

financiranje professora emeritusa. 

 

Profesor Bakić pojašnjava kako je ove kalendarske godine planirano nešto veće izdvajanje iz LUMP 

SUMA za professore emerituse, nego što je to bilo u lanjskoj godini. Drugim riječima, zato što je 

izdvajanje veće za professore emerituse, proporcionalni manji dio je ostao raspodijeliti sastavnicama 

po ključu za materijalne troškove. To ne znači da trošak za professore emerituse odlazi na sastavnice. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvaća raspodjelu Državnog proračuna RH iz Redovne 

djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu (A621001) 2015. za troškove poslovanja. 

 

c) Konsolidirano izvješće o realizaciji Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih 

studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.  za 

akademsku godinu 2013./2014.  

 

Prorektor Lazibat izvještava kako je prošle godine Sveučilište izdvojilo 14, 8 milijuna kuna za opće i 

posebne ciljeve, a sada su sastavnice dostavile izvještaj o realizaciji tih ciljeva. Izvještaji su razmotreni 

na Povjerenstvu za praćenje ciljeva i prihvaćeni na Odboru za proračun. Međutim, od iznosa 14, 8 

milijuna kuna, realizirano je 11.748.926,00 kuna. Prijedlog je da se preostala razlika od 3.123.294,00 

doznači ravnomjerno sastavnicama, što će biti upućeno na sljedeću sjednicu Senata. Od prethodnih 

Programskih ugovora, preostao je iznos za asistente, od 3, 200 milijuna kuna i posudba Kineziološkom 

fakultetu za porezni dug. Spomenuta sredstva bi bila odmah doznačena sastavnicama. Riječ je o onih 

preostalih 40 %, uz ubrojenih 10 % overheada za uspješno realiziranje ciljeva, dok je 60 % već 

utrošeno. Zaprimljen je dio sredstava za zadnju akademsku godinu, a ovih dana Sveučilište kreće u 

pregovore za nove trogodišnje programske ugovore prilikom čega će implementirati ono o čemu se 

raspravljalo na sveučilišnim tijelima, odnosno da ne može subvencija biti jednaka za sve sastavnice, 

obzirom da se razlikuju po trošku područja. Ići će se po principu da tamo gdje je trošak studiranja veći, 

bude i veća subvencija.  
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvaća Konsolidirano izvješće o realizaciji Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 2012./2013., 

2013./2014. i 2014./2015. za akademsku godinu 2013./2014. 

 

10) Prijedlog Pravilnika o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti temeljem 

umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna zvanja i 

umjetničko-nastavna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektor Janjanin izvještava Senat kako je gotovo prije 7 godina Vijeće umjetničkog područja 

pokrenulo proceduru za postupak sjecanja doktorata umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za 

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

Zagrebu. U izradi spomenutog Pravilnika sudjelovala su dva povjerenstva te je, nakon svih procedura, 

Pravilnik prihvaćen na Odboru za statutarna pitanja. Ovakav način priznavanja umjetničkih dostignuća 

postoji u svim europskim i svjetskim zemljama. Prorektor konstatira kako umjetnika koji bi pristupili 

postupku stjecanja doktorata umjetnosti ima svega 150 do 200, za razliku od znanstvenika koji su 

stekli doktorat znanosti, a čija brojka seže i do nekoliko desetaka tisuća.  

 

Profesor Orlić je upitao u kojoj je mjeri zastupljena međunarodna relevantnost umjetničkih radova. 

Naime, kada je riječ o prirodoslovnom ili biomedicinskom području, traži se da su radovi kandidata 

objavljeni u međunarodnim priznatim časopisima i slično. U Pravilniku se primjerice navodi da se 

”Umjetnička ostvarenja odnose na samostalne autorske koncertne izvedbe i nastupe te izvedbe na 

radiju ili televiziji. Javne izvedbe u tim kategorijama odnose se i na priznate festivale i koncertne 

cikluse ili izdanja na nosačima zvuka. Koncertni i izvedbeni prostori relevantni za izvedbu određeni su 

prema stručnim i umjetničkim kriterijima i standardima koji se primjenjuju u Hrvatskoj zajednici 

samostalnih umjetnika RH.” Je li tako definirano da umjetnik koji je recimo imao debi u Carnegie 

Hallu može steći doktorat umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu? 

 

Prorektor Janjanin pojašnjava kako su krovne strukovne udruge stvorile okvir i način na koji se 

procjenjuje vrijednost umjetničkih dosega. Prilikom provođenja procedure izbora u zvanja umjetnika, 

posebice prilikom izbora u zvanje pri Matičnom odboru, navodi se kriterij po kojem umjetnici mogu 

biti izabrani u zvanje od docenta do redovitog profesora. U ovom slučaju, Pravilnik procedurom 

predviđa Povjerenstvo koje će propisati dodatne kriterije temeljem kojih će se, prilikom zahtjeva za 

stjecanje doktorata umjetnosti, procjenjivati vrijednost i kvaliteta svakog kandidata umjetnika 

(umjetnikovi dosezi, prostor u kojem je isti nastupao i izlagao, i sl.).  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata 

umjetnosti temeljem umjetničkih dostignuća za nastavnike izabrane u umjetničko-nastavna 

zvanja i umjetničko-nastavna radna mjesta na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

11) Imenovanje zamjenskog člana Upravnog vijeća SC Varaždin 

 

Rektor Boras izvješatava Senat kako je u Upravno vijeće SC-a Varaždin na jednoj od prethodnih 

sjednica Senata imenovan prorektor, prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga. Nakon provedenih konzultacija s 

Fakultetom organizacije i informatike i Geotehničkim fakultetom, kao zamjena za dosadašnjeg člana, 

prof. dr. sc. Tihomira Hunjaka, predlaže se imenovanje prof. dr. sc. Josipa Meseca, dekana 
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Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Dekan Mesec će voditi računa o interesima obaju spomenutih 

fakulteta koji su smješteni u Varaždinu. 

 

Dekana Strahonja koristi prigodu da se osvrne i upozori Senat na dva aspekta SC-a Varaždin koja 

smatra iznimno važnima. Prvi aspekt je vrlo uspješno poslovanje SC-a koji, iako posluje u istim 

okolnostima i društveno-ekonomskim uvjetima kao i ostali studentski centri u Hrvatskoj, dokazuje da 

se dobrim gospodarenjem ne moraju stvarati gubici koje potom svakih nekoliko godina valja sanirati. 

Smještajni kapaciteti SC-a Varaždin su u zgradi vojarne koja je renovirana prije desetak godina, a 

dobrim gospodarenjem su uvjeti svake godine sve bolji. Centar je praktički samoodrživ i mogao bi 

poslužiti kao primjer dobre prakse koju valja uzeti u obzir prilikom preuzimanja SC-a Zagreb, 

posebno što se tiče broja zaposlenih po obroku, ili ležaju. Prije nekoliko godina, kad su predlagane 

sanacijske mjere, moglo se zaključiti da je velik broj zaposlenika strukturni problem SC-a u Zagrebu. 

Upravo iz tog razloga, dekan Strahonja moli da se dobra praksa uzme u obzir. Drugi aspekt s kojim 

dekan želi upoznati Senat je projekt izgradnje Kapusa Varaždin. Projekt je koncipiran u nekoliko faza. 

Prva faza je izgradnja restorana, druga faza je završetak nove zgrade Fakulteta organizacije i 

informatike, a treća faza je rješavanja pitanja studentskog smještaja, odnosno izgradnja novih 

smještajnih kapaciteta SC-a Varaždin. Ovi projekti te druga faza Tehnološkog parka Varaždin su 

jedini projekti Sveučilišta koji su za sada na indikativnoj listi Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta. Treba naglasiti da su ovi projekti inicijalno pripremani vlastitim kapacitetima. Međutim, u 

netom prihvaćenim operativnim programima, koji će biti temelj za financiranje iz strukturnih fondova 

EU, u okviru obrazovne infrastrukture je predviđeno samo financiranje studentskog smještaja i 

kapaciteta za strukovno obrazovanje. U ožujku će biti raspisani natječaji, a u spomenutim operativnim 

programima nema mogućnosti financiranja naših kampusa, pa ni ovog u Varaždinu. Sudeći prema 

operativnim programima, od 2014.-2020. postajemo zemlja strukovnog obrazovanja. Dekan apelira da 

se sazove zasebna sjednica Senata na kojoj bi se raspravili ovi problemi i poslala odgovarajuća poruka, 

uzimajući u obzir sve do sada uložene napore i sredstva u pripremu spomenutih projekata. Na kraju, 

dekan prihvaća imenovanje dekana Meseca u Upravno vijeće SC-a Varaždin, ali isto tako izražava 

nezadovoljstvo što Fakultet organizacije i informatike gubi svoje članove u sveučilišnim odborima i 

povjerenstvima. Nada se da će se takva praksa u budućnosti promijeniti. 

 

Rektor Boras naglašava kako je Sveučilište participiralo u dijelu troškova za podizanje SC-a 

Varaždin, ali isto tako smatra da je SC Varaždin napravio pripreme koje su za svaku pohvalu. 

Također, Rektor ne smatra da je Fakultet organizicije i informatike zakinut prilikom imenovanja 

članova sveučilinih tijela, obzirom da se snage moraju ravnomjerno raspodjeliti na sve fakultete. Što 

se kampusa tiče, svi prioriteti ostaju i dalje isti. To se prvenstveno tiče Sjevernog kampusa, Borongaja 

i Zapadnog kampusa. Naglašava kako su Sveučilištu prioritet kampusi i studentski centri. Rektor 

izvještava da još nisu započeli pregovori oko tzv. preuzimanja SC-a Zagreb, iako Sveučilište 

intenzivno surađuje sa spomenutim SC-om u Zagrebu. Isto tako, Rektor napominje da treba uzeti u 

obzir sve što je dekan Strahonja naglasio, odnosno da se SC u Zagrebu može preuzeti tek s 

osiguranjem većine predstavnika Sveučilišta u Nadzornom odboru SC-a, te na način da nijedan 

segmenat poslovanja SC-a ne donosi gubitke. Postoji dobra volja i suradnja sanacijske uprave SC-a sa 

Sveučilištem, a u lipnju će se o predmetnoj tematici pokrenuti razgovori s Ministrom. 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 29. Statuta Studentskog 

centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
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Odluku o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta 

u Zagrebu 

I. 

U Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin imenuje se prof. dr. sc. Josip Mesec, dekan 

Geotehničkog fakulteta u Varaždinu kao zamjena za dosadašnjeg člana prof. dr. sc. Tihomira 

Hunjaka. 

II. 

Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin traje do isteka 

mandata dosadašnjeg saziva Upravnog vijeća. 

 

12) Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima 

mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš izvještava kako je dostavljen prijedlog o imenovanju navedenog radnog tijela koje 

će djelovati periodički. Moli studente da se očituju o svojim predstavnicima u istome. 

 

Kolega Bota predlaže da kolega Mate Damić i kolega Danko Relić budu imenovani u Povjerenstvo za 

odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti, kao predstavnici doktoranada, a da se kolega 

Petar Labrović  imenuje kao predstavnik studenata preddiplomskog i dipplomskog studija u 

spomenuto tijelo. 

 

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

prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u   o imenovanju  

Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti 

 

 I. 

U Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u 

Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se 

1. Prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, Filozofski fakultet 

2. Mate Damić, predstavnik doktoranada 

3. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

4. Izv. prof. dr. sc. Tomica Hrenar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

6. Petar Labrović, predstavnik studenata 

7. Izv. prof. dr. sc.  Martina Majstorović, Stomatološki fakultet 

8. Izv. prof. art. Goran Merčep, Muzička akademija 

9. Prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur, Veterinarski fakultet 

10. Prof. dr. sc. Velimir Piškorec, Filozofski fakultet 

11. Danko Relić, predstavnik doktoranada 

12. Izv. prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

 

 

II. 

Za predsjednika Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Davor Ježek, a za njegovog zamjenika 

prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić. 
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Koordinator Povjerenstva je prof. dr. sc.  Ivana Čuković Bagić, prorektorica za studente, studije 

i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, a sukoordinator Povjerenstva je prof. dr. sc. 

Miloš Judaš, prorektor  za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 III. 

Mandat članova Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

IV. 

Administrativnu podršku radu Povjerenstva pruža Ured za međunarodnu suradnju. 

 

13)  

a) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za sklapanje okvirnog 

sporazuma i ugovora za nabavu prirodnog plina u vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu daje suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Davoru Miličiću za sklapanje okvirnog sporazuma na dvije godine i 

pripadajućih jednogodišnjih ugovora javne nabave prirodnog/zemnog plina, u ime i za 

račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna. 

 

 b) Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta za nabavu radova adaptacije u 

vrijednosti većoj od 3.000.000 kuna 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu daje suglasnost dekanu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Davoru Miličiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna za nabavu 

radova adaptacije podrumskog prostora Zavoda za anatomiju, na adresi Šalata 11, u 

laboratoriju za regenerativnu neuroznanost, u sklopu kojeg će biti instalirana oprema za 

magnetsku rezonancu malih laboratorijskih životinja (miševa) i druga oprema nabavljena u 

sklopu EU FP7 projekta ”Combining Stem Cells and Biomaterials for Brain Repair- 

Unlocking the Potential of the Existing Brain Research through Innovative in Vivo 

Molecular Imaging”, akronima GlowBrain. 

 

14) Ostalo  

 

 Prorektor Boras izvještava kako će se u dogledno vrijeme organizirati sjednica dekana ili 

tematska sjednica o tome kako aktivno promicati i povećati kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu 

koje je, prema standardnim listama, među 4 % najboljih sveučilišta u svijetu, iako naravno 

postoje razni mjerljivi kriterij 

 

 Prorektor Janjanin informira Senat kako su 12. siječnja 2015. nakon 94 godine čekanja i 7 

godina izgradnje, studenti i profesori Muzičke akademije počeli svoj novi život u novoj 

zgradi. Zahvaljuje se u svoje, i u ime svih profesora Muzičke akademije, Senatu koji je cielo 

vrijeme pružao podršku spomenutom projektu. Prorektor se nada da će to biti centar glazbene 

izvrsnosti, ali i centar sveučilišnog kulturnog života u budućnosti 

 

 Prorektor Judaš obavještava Senat o dostavi izvješća o utrošenim sredstvima za potpore u 

2013./2014. godini. Ministarstvo je kontaktirano u više navrata, te je do 15. veljače 2015. 

produljen rok za navedenu dostavu podataka. Ministarstvo će novi obrazac žurno dostaviti 
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Sveučilištu koje će odmah po primitku spomenutog, isti proslijediti sastavnicama. Nadalje, 

prorektor napiminje kako obrasce sa dokazima o produktivnosti, broju ljudi i slično, za čiju je 

dostavu rok 2. veljače 2015., nije dostavilo 6 sastavnica (Pravni fakultet, Medicinski fakultet, 

Filozofski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Akademija dramske 

umjetnosti). Stručne službe Rektorata u kontaktu su sa sastavnicama, a prorektor još jednom 

podsjeća da se podatci dostave kako bi  se sve pravovremeno proslijedilo Ministarstvu koje će 

potom ustupiti sredstva za treću godinu, na isti način kao i za prethodne dvije.  

 

 Prorektor Šimpraga izvještava kako je na stol dostavljena mapa Poslovnog dnevnika i skreće 

pozornost na brošuru projekta ”Hrvatska pamet Hrvatskoj” , obzirom da je uži Rektorski 

kolegij odlučio pomoći Poslovnom dnevniku u popularizaciji spomenutog projekta. Moli da se 

brošura proslijedi prodekanima za nastavu i studente kako bi isti bili upoznati s važnim 

informacijama te kako bi se omogućilo da spomenute informacije dođu do svih studenata, 

budući se novčane nagrade koje studenti mogu dobiti, kreću do 21 tisuću kuna. Projektni tim 

će se sastojati od 1-3 studenta.  

 

 Rektor Boras naglašava kako je nakon donošenja Odluke o osnivanju trgovačkog društva „ 

Comprehensive Water Technology“, skraćeni naziv CoTech d.o.o., uz veliko zalaganje 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, tvrtka dobila pozitivan odjek u javnosti, i to ne 

samo u političkom, nego i u medijskom smislu. Dekan Zelić zahvaljuje Sveučilištu na 

doprinosu prilikom pružanja velike medijske potpore, te ističe dva dodatna pozitivna primjera. 

Naime, dan nakon potpisivanja ugovora između Fakulteta i Sveučilišta, Fakultetu se javio 

investitor iz Amerike čija djeca studiraju u Hrvatskoj, koji želi investirati u tvrtku, a čime će 

se početni planovi nekoliko puta premašiti od inicijalnih. Također, obim poslova i narudžbi je 

5 puta veći u odnosu na prosjek koji je Fakultet imalo zadnje 3 godine. 

 

 Dekanica Bischof izvještava kako Tekstilno- tehnološki fakultet obilježava svoj Dan fakulteta 

koji je nominalno 25. siječnja 2015., međutim ove godine svečanost je pomaknuta na 27. 

siječnja 2015. Dekanica poziva sve da se upoznaju sa aktivnostima koje provodi Fakultet, kao 

što su modna revija i izložba proizvoda, a dan prije je i savjetovanje tekstilne znanosti i 

gospodarstva koji će posjetiti veliki broj poduzetnika. Tako ove godine imaju organizaciju u 

tri klastera konkurentnosti koje vodi Ministarstvo gospodarstva koje je ujedno i suorganizator. 

Riječ je o klasteru tekstilne i kožne industrije, klasteru obrambene industrije i klasteru 

kreativnih i kulturnih industrija. Fakultet ima veliki broj studenta u području dizajna, te se 

raduju što su se njihovi djelatnici uključili u potonji klaster kreativnih i kulturnih industrija. U 

planu je i održavanja okruglog stola u ponedjeljak, 26. siječnja 2015. pod naslovom: ”Mogu li 

klasteri konkurentnosti izvući zemlju iz krize?” na kojem su dodatni panelisti predstavnici 

drugih klastera, obzirom da Fakultet svoj pravac razvoja vidi i u suradnji s drugim 

industrijama.  

 

 Rektor Boras na koncu napominje kako je sljedeća sjednica Senata pomaknuta sa 10. na 17. 

veljače 2015. godine. 

 

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:20 sati. 
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Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Iva Piški, dipl. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/109-14-5 

6. veljače 2015. godine 

 


