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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 10. ožujka 2015. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

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

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

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

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

suradnju 

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednika Vijeća prirodoslovnog područja 

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

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

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

područja 

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

8. Prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet 

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

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

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

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

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

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

15. Prof. dr. sc. Jerka Dumić, Farmaceutsko- biokemijski fakultet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. doc. dr. sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

41. Doc. dr. sc. Ivan Kovač, Geotehnički fakultet 

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

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

44. Izv. prof. dr. sc. Zoran Glavaš, Metalurški fakultet 

45. doc. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

- Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

49. Dr. sc. Antonio Vlahov, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

50. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

51. Martina Đurđević, Muzička akademija 

52. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 

53. Josip Papak, Hrvatski studiji 

54. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

55. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

- 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

56. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Akademkinja Dunja Fališevac, Filozofski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, SRCE 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

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

 

*** 
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Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 8. redovitu sjednicu Senata u 346. 

akademskoj godini (2014./2015.), pozdravio sve prisutne, zamolio članove Senata za minutu šutnje za 

preminulog akademika Dušana Bilandžića, te u nastavku predložio manje dopune dnevnog reda, na 

način da se: 

 dodaje nova točka 16. Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog 

centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 dodaje nova točka 17. Očitovanje o nacrtu Prijedloga Zakona o prijenosu osnivačkih prava 

nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku 

 točka 16. Ostalo postaje točka 18.  

 

1) Donošenje odluke o dodjeli počasnog doktorata prof. dr. sc. Stanku Lasiću 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 17. veljače 2015. 

 

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) Reizbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

d) Prijedlozi za imenovanje povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje 

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

4) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2015./2016. 

 

5) Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2014./2015. akademsku godinu 

 

6) Potvrde upisa u Upisnik studijskih programa: 

a) Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski sveučilišni studij na 

engleskom jeziku Environment, Agriculture and Resource Management 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 

 

8) Manje izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija 

(do 20%) 

a) Dječja i adolescentna psihijatrija, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

b) Školska i adolescentna medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

d) Hitna medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

10) Međunarodna suradnja 
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11) Financijska pitanja 

 

12)  Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Kineziološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Damira Knjaza 

 

13) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Stomatološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoja Brkića 

 

14) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, 2. prof. dr. sc. Dejana Bouillet 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

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

ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000 kuna  

 

16) Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu

17) Očitovanje o nacrtu Prijedloga Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem 

Sjever na Republiku Hrvatsku

18) Ostalo
 

*** 

 

1) Donošenje odluke o dodjeli počasnog doktorata prof. dr. sc. Stanku Lasiću 

 

Nakon iznošenja detaljnog izvještaja članice stručnog povjerenstva, akademkinje Dunje 

Fališevac, na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i čl. 76. 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a na prijedlog stručnog povjerenstva u sastavu: akademkinja 

Dunja Fališevac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica povjerenstva; akademik 

Stjepan Damjanović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Krešimir 

Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Stipe Grgas, Filozofski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član; prof. dr. sc. Ivo Žanić, Fakultet političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu; Senat Sveučilišta u Zagrebu je je donio Odluku o dodjeli počasnog 

doktorata Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Stanku Lasiću, umirovljenom profesoru novije hrvatske 

književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, književnom povjesničaru i teoretičaru 

te dugogodišnjem predavaču na slavističkim katedrama u Francuskoj i Nizozemskoj za izniman 

doprinos razvoju hrvatske znanosti o književnosti, nastanku pojedinih analitičkih paradigmi i 

usustavljivanju njihovih terminologija, međunarodnoj afirmaciji hrvatske književnosti te 

ugledu Sveučilišta u Zagrebu i Republike Hrvatske. 

 
 Svečana promocija, upis prof. dr. sc. Stanka Lasića u knjigu počasnih doktora znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu i uručenje diplome održat će se u dogovoru s kandidatom. 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. redovite sjednice Sveučilišta u Zagrebu 

u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 17. veljače 2015. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 7. redovite sjednice 

Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 17. veljače 2015. 

 

3) Izbori u zvanja  

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 

 

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

 



 6 

c) Reizbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom zvanju 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina- na znanje 

 

 
 Senat je jednoglasno prihvatio informaciju o gore navedenom reizboru u zvanje i na radno 

mjesto redovitih profesora na vrijeme od pet godina.  

 

d) Prijedlozi za imenovanje povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje 

professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektor Čović je izvijestio o petnaest prijedloga za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika 

u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu za tekuću akademsku godinu, 

napominjući da ovo nije konačna lista prijedloga, s obzirom da je za dodatne prijedloge koji su 

pravodobno dostavljeni, tražena dopuna dokumentacije. 
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Dekan Guzović  skreće pozornost na činjenicu da je Fakultet strojarstva i brodogradnje predložio dva 

kandidata za professora emeritusa, a u tablici je naveden samo jedan. Od službi Rektorata dobivena je 

informacija kako prof. dr. sc. Kalman Žiha nije uvršten jer u predloženom sastavu povjerenstva nisu 

imenovani svi profesori u najvišim zvanjima, odnosno znanstveno-nastavnom zvanju redovitog 

profesora u trajnom zvanju ili znanstvenom zvanju znanstvenog savjetnika. Dekan postavlja upit 

trebaju li svi članovi povjerenstva biti u trajnom zvanju ili je dovoljno da je riječ o profesorima koji su 

u zvanju redovitog profesora na pet godina. 

 

Rektor Boras smatra da je Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus nejasan te da će se 

u budućnosti vjerojatno ići u njegovu izmjenu, jer dio koji se odnosi na uvjet najvišeg zvanja može se 

tumačiti na način da je najviše znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor. Rektor smatra da se ne bi 

trebalo praviti razliku između redovitog profesora na pet godina i redovitog profesora u trajnom 

zvanju. Također, u nekim strukama nema previše profesora u trajnom zvanju. 

 

Profesor Midžić skreće pozornost na činjenicu da je izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju uvedena posebna kategorija redovitog profesora u trajnom zvanju koji je time 

postao najviše zvanje. Redoviti profesori ne idu više automatizmom u trajno zvanje nakon proteka pet 

godina. 

 

Prorektor Ćović sugerira dekanu Guzoviću da Fakultet strojarstva i brodogradnje za profesora Žihu 

predloži sastav povjerenstva u kojem će svi članovi biti redoviti profesori u trajnom zvanju, te da će 

takav prijedlog onda biti uvršten na idućoj sjednici Senata. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedene prijedloge za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

na Sveučilištu u Zagrebu za tekuću akademsku godinu. 

 

 

4) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih studija, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

akademskoj godini 2015./2016. 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako sastavnice Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 

2015./2016. predlažu ukupnu upisnu kvotu od 12 455 upisna mjesta za upis studenata u I. godinu 

preddiplomskih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija i stručnih studija. Od 

predloženog broja, za redovite studente predviđeno je 85,36%, a za izvanredne 11,44%. Za strane 

studente koji nisu državljani Europske unije predviđeno je 3,19% odnosno 398 upisnih mjesta. Nakon 

dostavljenih prijedloga za upisne kvote po sastavnicama napravljena je usporedba s prošlom godinom 

te su izdvojeni fakulteti koji su predložili povećanje upisne kvote. Riječ je o sljedećim studijima: studij 

Geofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu na kojem je kvota povećana za 8 studenata, studij 

Strojarstvo s Fakulteta strojarstva i brodogradnje na kojem je kvota povećana za 25 studenata, stručni 

studij Izobrazba trenera na Kineziološkom fakultetu na kojem je kvota povećana za 50 studenata, 

studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljski fakultetu na odsjecima u Čakovcu i Petrinji, 

na kojima je kvota povećana za 60 odnosno 5 studenata. Od svih navedenih sastavnica od kojih su 

zatražena dodatna obrazloženja ustanovljeno je da su razlozi za povećanjem kvota bili valjani. Ukupna 
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upisna kvota tek je nešto veća od 1% u odnosu na prošlogodišnju što je u skladu s preporukom da 

ukupno povećanje ne bude veće od 5%. 

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

studenata u I. godinu preddiplomskih integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija i stručnih studija u akademskoj godini 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

5) Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2014./2015. akademsku godinu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako Sveučilište u Zagrebu u ak. god. 2014./2015. dodjeljuje 

stipendije sljedećim kategorijama studenata: 

 

A. stipendije za izvrsnost - studentima koji  se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na 

studijskom programu za koji se prijavljuju  (480 stipendija); 

 

B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području 

matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (50 stipendija); 

 

C. stipendije studentima podzastupljenih skupina (50 stipendija); 

 

 studenti s invaliditetom 

 studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih 

obitelji, dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez jednog ili oba roditelja) 

 studenti samohrani roditelji 

 

D. stipendije uspješnim  studentima  sportašima  (9 stipendija) 

 

Prorektorica Čuković-Bagić ističe kako se prijave podnose u razdoblju 11. ožujka 2015. - 31. ožujka 

2015. Dva su izvora financiranja za ukupno 589 stipendija. Sredstava iz državnog proračuna u iznosu 

od 4.893.934kn bit će utrošena za 489 stipendija po 10.000kn (10 mjeseci po 1000kn). Drugi izvor su 

sredstva iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u iznosu od 1.000.000kn koji će pokriti 100 

stipendija po 10.000kn (10 mjeseci po 1000kn). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Natječaja za dodjelu 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2014./2015. akademsku godinu. 

 

 

6) Potvrde upisa u Upisnik studijskih programa: 

a) Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – diplomski sveučilišni studij na 

engleskom jeziku Environment, Agriculture and Resource Management 

 

Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je predmetni studij upisan u Upisnik studijskih 

programa. 

 

 

7) Sveučilišna nastavna literatura 
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Prorektorica Čuković-Bagić izvještava da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu zaprimilo prijedloge sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za objavljivanje 

sveučilišne nastavne literature. Na 64. sjednici Povjerenstva, održanoj 3. ožujka 2015., razmatrani su 

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

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

Povjerenstvo je donijelo sljedeće 

 

PRIJEDLOGE 

 

o odobravanju naslova: 

 

NEUROIMUNOLOGIJA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes i suradnici. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet.  

 

IONSKA KROMATOGRAFIJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, doc. dr. 

sc. Šime Ukić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 

 

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - JEDNOVARIJABILNI 

SUSTAVI, sveučilišni priručnik, autori: Dubravko Majetić, Josip Kasać i Danko Brezak. Predlagatelj 

je Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - VIŠEVARIJABILNI 

SUSTAVI, sveučilišni priručnik, autori: Dubravko Majetić, Josip Kasać i Danko Brezak. Predlagatelj 

je Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje.  

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE, sveučilišni priručnik, urednici: Danko 

Hajsig i Frane Delaš. Predlagatelj je Hrvatsko mikrobiološko društvo. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

 

8) Manje izmjene i dopune studijskih programa poslijediplomskih specijalističkih studija 

(do 20%) 

a) Dječja i adolescentna psihijatrija, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

b) Školska i adolescentna medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

d) Hitna medicina, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš izvještava kako je Povjerenstvo za poslijediplomske programe i doktorske teme 

Sveučilišta u Zagrebu je u periodu od 21. listopada 2014. do 10. ožujka 2015. potvrdilo i evidentiralo 

izmjene i dopune do 20% za sljedeće studijske programe poslijediplomskih specijalističkih studija: 

1. Dječja i adolescentna psihijatrija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

2. Školska i adolescentna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

3. Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

4. Hitna medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio manje izmjene i dopune studijskih 

programa  poslijediplomskih specijalističkih studija do 20% 

 

9) 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 

 

 Maja Briški, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Tema: Određivanje značajki napajanja vodonosnoga sustava na širem području crpilišta Sikirevci u istočnoj 

Slavoniji 

 Staša Borović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Tema: Integrirani hidrogeološko-hidrogeokemijski model Daruvarskoga geotermalnoga vodonosnika 

 Marko Vajdić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 

Tema: Krutost prijelaznoga područja na željezničkim prugama 

 Svebor Prstačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Web application frameworks as reusable components (Aplikacijski okviri Weba kao ponovno iskoristive 

komponente) 

 Eva Cetinić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Tema: Računalno otkrivanje stilskih obilježja slikarskih djela utemeljeno na analizi značajki slike više razine 

 Igor Nežić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Razvoj i optimizacija procesa sušenja aktivne farmaceutske supstance u sušioniku s raspršivanjem 

 Stanko Škec, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Tema: Nematerijalni indikatori u razvoju tehničkih sustava 

 mr. sc. Ivica Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Tema: Model praćenja učinkovitosti procesa distribucije toplinske energije primjenom načela lean 

 Jurica Ivošević, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

Tema: Određivanje utjecaja unutarnje buke zrakoplova na sposobnost pilota 

 Nikola Šubić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

Tema: Metoda procjene utjecaja raskrižja s kružnim tokom prometa na okoliš i gospodarstvo 

 Saša Hirnig, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, 

Tema: Model vrednovanja kriterija integracije željeznice u javni gradsko-prigradski promet 

 Tomislav Dobrica, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 

Tema: Određivanje duljine zaustavnoga puta na suvremenim kolničkim površinama 

 Bojan Ribić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Razvoj modela za procjenu generiranja komunalnog otpada primjenom neuronskih mreža 

 Ljiljana Primorac Gajčić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Preslikavanja pravčastih ploha u Minkowskijevom prostoru 

 Tanja Vojković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Kompleksne mreže, mrežni deskriptori i sigurnost u mrežama 

 Goran Gašparac, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Razvoj i primjena združenog atmosfersko-kemijskog modelskog sustava na područje Hrvatske 

 Sanda Barkidžija, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Analysis of the convection parameters under cyclonic conditions over the Adriatic region (Analiza 

parametara konvekcije u ciklonalnim uvjetima nad jadranskim područjem) 

 Iva Vidaković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
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Tema: The longitudinal impact of mutiple stressors on the benthic invertebrate community in the Bednja River 

(Utjecaj višestrukih stresora na zajednicu makrozoobentosa duž toka rijeke Bednje) 

 Iva Božičević Mihalić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Visokorazlučiva spektroskopija rendgenskog zračenja na ionskoj mikroprobi 

 Ivana Anđelić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Raspodjela bisfenola A u sedimentu i suspendiranoj tvari Jadranskoga mora 

 Ivana Bačić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Poboljšanje korozijske zaštite nehrđajućeg čelika nanostrukturnim sol-gel ZrO2 filmovima 

 Siniša Glavanović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Kvantitativna analiza tramadola i paracetamola u tabletama spektroskopskim i kemometričkim metodama 

 Slaven Lulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: Nastanak i prostiranje udarnih valova u Sunčevoj koroni 

 Antonija Periša, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Razvoj višekomponentnih kromatografskih metoda za određivanje ostataka pesticida u uzorcima čaja 

 Ivana Opačak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Ovisnost nano/mikrostrukturnih svojstava željezovih oksida o uvjetima kemijske sinteze 

 Ivana Coha, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Brzo određivanje 89,90Sr u kompleksnim uzorcima Čerenkovljevim brojenjem na kromatografskoj koloni 

 Rifat Brahimaj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Tema: The effects of brain death on endothelial function and ultrastructural morphology of human coronary 

arteries (Utjecaj moždane smrti na funkciju endotela i promjene ultrastrukture ljudskih koronarnih arterija) 

 Sandra Radojević Lacković, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Tema: Zbrinjavanje mulja iz procesa obrade komunalnih otpadnih voda ugradnjom u građevnu keramiku 

 Goran Štibrić, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 

Tema: Učinkovitost različitih sinkronizacijskih protokola s obzirom na faze spolnoga ciklusa u mliječnih krava 

 Ivan Bitunjac, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Kvaliteta života i psihološki status u bolesnika s ugrađenim kardioverter-defibrilatorom 

 Kristina Blaslov, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Povezanost aktivnosti serumske dipeptidil peptidaze-4 s inzulinskom rezistencijom, metaboličkim 

sindromom i mikrovaskularnim komplikacijama u osoba sa šećernom bolešću tipa 1 

 Pero Bubalo, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Osteometrijsko određivanje spola žrtava Domovinskoga rata temeljem dimenzija acetabuluma, 

aurikularne i retroaurikularne plohe zdjelične kosti 

 Dalibor Crvenković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na regeneraciju jetara štakora nakon subtotalne resekcije 

 mr. sc. Ines Lakoš Jukić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Imunopatološke i imunogenetičke značajke bolesnika s pemphigus vulgaris u Hrvatskoj 

 Branimir Lodeta, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Usporedba dviju shema biopsije prostate radi odabira optimalnoga protokola na osnovi lokalizacije 

pozitivnih bioptata i serumske koncentracije PSA u dijagnostici karcinoma 

 Maja Marić Bajs, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Kvaliteta propisivanja i racionalnost izvanbolničke potrošnje kardiovaskularnih lijekova u Gradu Zagrebu 

 Tadija Petrović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Analiza upalnih parametara koljena ovce nakon rekonstrukcije hrskavice autolognim koštano-

hrskavičnim presadkom uzgojenim u perfuzijskom bioreaktoru 

 Neven Starčević, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj BPC 157 na cijeljenje frakture, ektopičnu kost i heterotopnu osifikaciju u štakora 

 Nataša Katavić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Korelacija magnetske rezonancije i patohistološkoga nalaza u bolesnika s hipokampalnom sklerozom 

 Mirela Sadiković, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Tema: Nove elektrokemijske metode u analitici odabranih lijekova primjenom senzora s ugljikovim 

nanocjevčicama 

 Toma Keser, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
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Tema: Influence of genetic and environmental factors on N-glycosylation of immunoglobulin G and total plasma 

proteins determined by twin study (Utjecaj genskih i okolišnih čimbenika na N-glikozilaciju imunoglobulina G i 

ukupnih plazmatskih proteina određen studijom na blizancima) 

 Andrea Hulina, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Tema: Uloga izvanstaničnog proteina Hsp70 i njegovih receptora u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti 

 mr. sc. Marta Kučan, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Tema: Uporaba i farmakoekonomska analiza antihipertenzivnih lijekova u Hrvatskoj 

 Venera Bimbashi, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Normativne vrijednosti i validacija upitnika za procjenu kvalitete života ovisne o oralnom zdravlju, 

orofacijalne estetike i funkcije žvakanja u populaciji Republike Kosovo 

 Šoip Šoipi, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Prognostička vrijednost imunohistokemijske izraženosti fibronektina i galektina-3 u urotelnom karcinomu 

mokraćnoga mjehura 

 Marko Granić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Procjena oseointegracije dentalnih implantata programskom podrškom za mjerenje zasjenjenja područja 

interesa na RVG snimkama 

 Matej Par, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Fizikalna, kemijska i električna svojstva eksperimentalnih kompozitnih materijala temeljenih na 

amorfnom kalcijevom fosfatu 

 Dario Franjić Björn, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Uloga mjerenja protoka krvi kroz oftalmičke i intrakranijske arterije u  predviđanju neuroloških deficita 

tijekom karotidne endarterektomije 

 Sonja Jandroković, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Prognostička vrijednost analize strukturnih promjena vidnoga živca i mrežnice izmjerenih  optičkom 

koherentnom tomografijom u otkrivanju glaukoma u bolesnika s eksfolijativnim sindromom 

 Katja Grubelić Ravlić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Povezanost polimorfizama gena za serotoninski transportni sustav s fenotipom Crohnove bolesti 

 Jana Ljubas Maček, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Uloga vremena ishemije presatka, funkcije trombocita i reakcije staničnoga i humoralnoga odbacivanja na 

razvoj koronarne vaskulopatije u bolesnika nakon presadbe srca 

 Bojana Maksimović, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj odgođene funkcije presatka na progresiju kroničnih histoloških promjena u presađenom bubregu 

 Alen Pajtak, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Uloga pentadekapeptida BPC 157 i sustava NO u prevenciji incizijskih ventralnih hernija i njihov utjecaj 

na vlačnu čvrstoću rane 

 Vasilije Stambolija, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Antagonizacija učinka intramuskularne aplikacije sukcinilkolina u štakora primjenom pentadekapeptida 

BPC 157 

 Vlatka Rešković Lukšić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Poremećaj deformacije miokarda procijenjen dvodimenzijskom studijom deformacije s hipertrofijom 

interventrikulskoga septuma u izgonskom traktu lijeve klijetke 

 Ivica Šafradin, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj različitih protokola mikrobiološke dekontaminacije na karakteristike alografta srčanih zalistaka 

 Ivo Dumić-Čule, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina 2 i 7 na volumen kosti u štakora s uklonjenom štitnom i 

doštitnim žljezdama 

 Suzana Maltar Zorić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, 

Tema: Određivanje i kontrola  kardiovaskularnih čimbenika rizika u bolesnika s depresijom i shizofrenijom u 

Republici Hrvatskoj 

 Josip Kranjčić, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, 

Tema: Istraživanje antropometrijskih mjera zglobne kvržice temporomandibularnoga zgloba na historijskim 

uzorcima 

 mr. sc. Mila Popić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 
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Tema: Odnos jugoslavenskoga komunističkoga režima prema Družbi sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskog 

– Zagreb od 1945. do 1952. godine 

 Darjan Godić, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 

Tema: Oružane snage pobunjenih Srba na području Like 1990.-1995. 

 Josipa Lulić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Aspekti religijske skulpture na prostoru provincije Dalmacije u vrijeme Rimskoga Carstva 

 Marko Fuček, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Kultura i supkulture mladih u Hrvatskoj 1945. – 1960. 

 Doris Čuržik, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Proširenje kognitivnoga modela paničnoga poremećaja 

 Dragana Markanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Kognitivni model kratke psihološke intervencije u tretmanu anksiozne osjetljivosti 

 Ana Globočnik Žunac, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja 

 mr. sc. Ružica Filipović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Kritički diskurs Antuna Branka Šimića u kontekstu hrvatskoga modernizma 

 Ilija Barišić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Filmski diskurs u videoigrama – modaliteti vizualnoga izlaganja novih medija 

 Zlatko Bukvić, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Zaokupljenost školom učenika s teškoćama 

 Sandra Bezak, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Uloga roditeljskoga ponašanja, vrijednosnih orijentacija adolescenta i obiteljskih sociodemografskih 

značajki u agresivnom ponašanju adolescenta prema roditeljima 

 Marina Funduk, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 

Tema: Europeizacija politike upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj i ekološka sigurnost 

 Anka Kekez Koštro, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, 

Tema: Influence of institutions and actors on the reform of social services implementation in Croatia (Utjecaj 

institucija i aktera na reformu implementacije socijalnih usluga u Hrvatskoj) 

 Maja Ernečić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

Tema: Odrednice reakcija stručnjaka na manipulaciju djetetom u procesu razvoda braka 

 Dora Zgrabljić Rotar, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 

Tema: Sporazum o izboru nadležnoga suda u pravnim situacijama s međunarodnim obilježjem 

 Stjepka Leščić, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

Tema: Bibliometrijska i sadržajna analiza znanstveno-stručne produkcije časopisa Kineziologija/Kinesiology od 

1971. do 2013. 

 Nevenka Maras, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Uloga kvalitete suradnje i temeljnih psiholoških potreba u objašnjenju životnoga i poslovnoga 

zadovoljstva učitelja 

 mr. sc. Branimir Filipović, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 

Tema: Razlike u funkcionalnom oporavku i kvaliteti života bolesnika s moždanim udarom između stacionarne i 

kućne rehabilitacije 

 Ivana Milković, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 

Tema: Prijevodi anglofone književnosti kao kulturna sastavnica hrvatskih čitanki za niže razrede osnovne škole 

Ispravak naslova teme 

 Marija Mesarić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 

Tema: Prožimanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine: bačvarstvo kao etnološki i muzeološki problem 

koprivničke Podravine 

Na prošloj sjednici Senata za pristupnicu je omaškom naveden naslov druge pristupnice istoga prezimena 

(Mihaela Mesarić). 

 Iva Klarica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Tema: Utjecaj polimorfizama gena za uridin-difosfo-glukuronil transferazu na interakcije lamotrigina i valproata 

Administrator sastavnice dostavio je pogrešan DR. SC. 03 obrazac koji je referentan za naslov teme. 
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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 

 

10) Međunarodna suradnja 

 

Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku te skreće 

pozornost na natječaje za dodjelu triju stipendija za dva tajvanska i jedno japanko sveučilište. Rok za 

prijavu istječe 12. ožujka 2015. Nadalje, od 12. ožujka 2015. na Filozofskom fakultetu održava se  

besplatni tečaj akademskog francuskog jezika za studente. 

 

Rektor Boras podsjeća na skorašnji mjesec Frankofonije te ističe da postoji mogućnost organiziranja 

međunarodnog frankofonog skupa na Sveučilištu u Zagrebu 2017. godine. U projekt bi se primarno 

angažirao Filozofski fakultet uz podršku Sveučilišta. 

 

11) Financijska pitanja 

 

Rektor Boras članovima Senata skreće pozornost na prijedlog dopisa adresiranog na ministra 

financija i ministra znanosti, obrazovanja i športa, a vezanog uz Uputu o načinu praćenja ostvarivanja i 

trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i 

znanosti uključenih u Državni proračun RH za 2015. Prijedlog dopisa pripremljen je na Rektorskom 

kolegiju u širem sastavu uz pomoć financijskih službi Rektorata te Pravnog fakulteta. 

 

Prorektor Lazibat navodi kako je Uprava za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

športa sredinom veljače šefovima računovodstva na sastavnicama poslala Uputu o načinu praćenja 

ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog 

obrazovanja i znanosti uključenih u Državni proračun RH za 2015. Prorektor navodi kako je od 

voditelja računovodstva po sastavnicama stigao velik broj upita u vezi predmetne Upute. U 

koordinaciji sa stručnim službama s Ekonomskog i Pravnog fakulteta došlo se do zaključka da Uputa 

nije sukladna s nekoliko zakona i pravilnika, prije svega s Zakonom o računovodstvu, Zakonom o 

znanosti i visokom obrazovanje te Pravilnikom o kontnom planu. S obzirom na sudjelovanje u 

pregovorima vezanima uz nove programske ugovore kao i razgovore vezane za Pravilnik o vlastitim 

prihodima, prorektor je došao do zaključka kako je glavna intencija da se fakultetima svi vlastiti 

prihodi prenamjene u namjenske prihode. Potonje proizlazi iz nesukladnih obrazaca koji vlastite 

prihode sastavnica, gdje se prije svega misli na prihode od participacije školarina, proglašavaju 

namjenskima. To znači da sastavnicama kad pokriju svoje troškove, a ostvaruju vlastite prihode, 

Ministarstvo novce može povući. Nastavno na izrečenu problematiku, prorektor Lazibat ističe kako je 

uprava Sveučilišta na čelu s rektorom odlučila napisati notu ministru financija i ministru znanosti, uz 

njezino prethodno usvajanje od strane Senata, u kojoj se upozorava na nesukladnosti te na ustavno 

pravo o zabrani ugrožavanja autonomije Sveučilišta i njezinih sastavnica. 

 

Dekanica Krička podržava prijedlog uprave da se Ministarstvu financija i Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i športa pošalje spomenuti dopis koji ukazuje na sve nedostatke iz Upute. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je podržao prijedlog rektora Sveučilišta u 

Zagrebu za slanjem ministru financija i ministru znanosti, obrazovanja i športa dopisa 
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vezanog uz Uputa o načinu praćenja ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih 

prihoda i primitaka javnih ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanosti 

uključenih u Državni proračun RH za 2015. 

 

12)  Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Kineziološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Damira Knjaza 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu 

pristupnika za dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. 

Damira Knjaza. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnika za dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. dr. sc. 

DAMIRA KNJAZA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2015./2016. i 

2016./2017.). 

 

13) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Stomatološkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoja Brkića 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je, na prijedlog rektora, o programu 

pristupnika za dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Hrvoja Brkića. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnika za dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

HRVOJA BRKIĆA za mandatno razdoblje od 3 (godine) akademske godine 

(2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.). 

 

14) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu: 1. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, 2. prof. dr. sc. Dejana Bouillet 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu raspravljao je, na prijedlog rektora, o programima 

pristupnika za dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana 

Prskala i prof. dr. sc. Dejane Bouillet. Sukladno članku 21. točka 15. Statuta Sveučilišta 

u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju 

suglasnosti na programe pristupnika za dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. IVANA PRSKALA i prof. dr. sc. DEJANE BOUILLET za 

mandatno razdoblje od 3 (godine) akademske godine (2015./2016., 2016./2017., 

2017./2018.). 

 

15) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

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

ugovora u vrijednosti iznad 3.000.000 kuna  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 
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O d l u k u  

 

 I. 

 Daje se suglasnost dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

 Zagrebu prof. dr. sc. Bruni Zeliću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 

 milijuna  kuna za financiranje projekta „Sustainable industrial processes based on 

 a C-C bond-forming  enzyme platform“, unutar programa Horizon 2020. 

 

16) Odluka o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 28. Statuta Studentskog 

centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 Odluku o imenovanju zamjenskog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

 Sveučilišta u Zagrebu 

  I. 

 U Upravno vijeće Studentskog centra Sisak na prijedlog Ministra znanosti, obrazovanja 

 i sporta,  imenuje se zamjenski član Kristina Gerber Sertić, umjesto dosadašnjeg člana 

 Anamarije Kirinić. 

  II. 

 Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata sadašnjeg 

 saziva Upravnog vijeća. 

17) Očitovanje o nacrtu Prijedloga Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem 

Sjever na Republiku Hrvatsku

Dekan Strahonja navodi kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokrenulo Javnu 

raspravu o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka Prijedloga Zakona o prijenosu osnivačkih 

prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku te da je osnovna informacija o tome dobivena i 

na prošlom sastanku dekana. Prema predmetnom dokumentu kao najbolja opcija rješavanja problema 

nedovoljnog broja visokoobrazovanih u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske predlaže se donošenje 

predmetnog propisa čime bi se, navodno, postigao optimalan razvoj visokog obrazovanja u 

sjeverozapadnom dijelu Hrvatske uz „preoblikovanje i razvoj postojećih visokih učilišta u najkraćem 

roku“. U nacrta Prijedloga Zakona kao potencijalni materijal za preoblikovanje Sveučilišta Sjever 

navode se i tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Dekan ističe kako u obrascu koji sadrži procjenu 

učinka novog zakona politika grubo krši autonomiju Sveučilišta u Zagrebu te zadire u njegov 

integritet. Ako bi se pokrenuo predloženi proces komadanja Sveučilišta, za pretpostaviti je da se ne bi 

zaustavio samo na tri sastavnice Sveučilišta. Predlagatelji imaju pravo predlagati zakone, ali kad 

Ministarstvo procjenjuje učinak predloženog propisa, mora tome pristupiti s odgovarajućom 

odgovornošću. Već i sama činjenica da tako važan tekst kojim se procjenjuju učinci zakona dopušta 

različite interpretacije predstavlja problem. Nadalje, u dokumentu se spominju „analiza opcija“ i 

„analiza visokih učilišta“ koje prema svim saznanjima uopće ne postoje, kao ni analiza rizika, procjena 



 18 

troškova, analiza pozitivnih i negativnih učinaka. Ukoliko takvi dokumenti ipak postoje, trebalo bi ih 

priložiti u javnoj raspravi. Iznesena situacija nije neutralna, kako za Fakultet organizacije i 

informatike, Geotehnički fakultet, Tekstilno tehnološki fakultet, Učiteljski fakultet, tako i za 

Sveučilište u Zagrebu. Za preoblikovanje Sveučilišta Sjever nigdje nisu predviđena dodatna sredstva. 

U nastavku dekan Strahonja navodi kako je Fakultet organizacije i informatike u nezahvalnoj situaciji 

i zbog činjenice što će do kraja godine imati 20-ak viših asistenata koji imaju doktorate znanosti te 

opravdano čekaju izbor u zvanje docenta, a za koje se treba tražiti suglasnost za zapošljavanje. 

Ukoliko se na Sveučilištu Sjever raspišu natječaji za radna mjesta, nema sumnje da će se na takve 

natječaje javiti dio suradnika u koje se ulagalo godinama na Fakultetu organizacije i informatike, a za 

koje nadležno Ministarstvo ne može ili ne želi otvoriti radna mjesta. Postavlja se pitanje, ukoliko se 

stvarno želi razvijati visoko obrazovanje na sjeveru Hrvatske, zašto Fakultet ne može dobiti nova 

radna mjesta. Također, zašto ne postoji odgovarajuća potpora Ministarstva za izgradnju nove zgrade 

FOI, kojom bi se riješio problem prostora. Dekan smatra da bi Senat trebao podržati dopis Fakulteta 

organizacije i informatike te da bi Sveučilište u Zagrebu trebalo reagirati i tražiti objašnjenje od 

Ministarstva. 

 

Rektor Boras navodi kako je Sveučilište u Zagrebu svakako zainteresirano surađivati s 

novoosnovanim Sveučilištem Sjever koje ostvaruje suradnju sa Sveučilištem u Rijeci i Sveučilištem u 

Osijeku, no također ističe da je Sveučilište u Zagrebu osnivač svojih sastavnica te da nije moguće bez 

odluke Sveučilišta u Zagrebu izvršiti prebacivanje sastavnica zagrebačkog sveučilišta na Sveučilište 

Sjever. Rektor Boras se slaže da bi trebalo dopisom reagirati prema Ministarstvu kako bi se razjasnile 

nejasnoće iz nacrta Prijedloga Zakona. Rektor ističe kako je kontaktirao s rektorom Sveučilišta Sjever, 

prof. dr. sc. Marinom Milkovićem koji je rekao da se Sveučilište Sjever u potpunosti ograđuje od 

interpretacije Prijedloga Zakona koja bi išla na uštrb sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje djeluju na 

sjeveru Hrvatske. U vezi postupka preoblikovanja Sveučilišta Sjever, ni u kojem slučaju ne misli se 

zadirati u prava sastavnica Sveučilišta u Zagreba u smislu njihove integracije u Sveučilište Sjever. 

Prema riječima rektora Borasa, rektor Milković je istaknuo kako Sveučilište Sjever želi ostvarivati 

suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu kakvu već ostvaruju sa Sveučilištem u Osijeku i Sveučilištem u 

Rijeci koja im je mentorska ustanova. Rektor Boras predlaže da se u dopisu Ministarstvu odlučno 

navede kako su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje djeluju na području sjevera Hrvatske dijelovi 

Sveučilišta u Zagrebu iza kojih Sveučilište čvrsto stoji te ih i dalje potiče u razvijanju svojih programa, 

a od države očekuje da osigura financiranje razvoja tih sastavnica. 

 

Dekan Strahonja načelno se slaže s mišljenjem rektora Borasa u vezi stava koji bi Sveučilište u 

Zagrebu trebao zauzeti u pogledu nacrta Prijedloga Zakona, ali smatra kako nacrt Prijedloga Zakona 

nije pogrešno interpretiran, te ističe da Ministarstvo očigledno nije prepoznalo mogućnost razvoja 

visokoškolskog obrazovanja na sjeveru Hrvatske na način da se osiguraju i odgovarajući kadrovski te 

prostorni uvjeti sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu koje na tom prostoru djeluju jer takva opcija nije 

predložena. To ne znači da nisu potrebne nove institucije pa i Sveučilište, ali ne na štetu postojećih, te 

kao jedino i isključivo rješenje, kao što proizlazi iz postojećeg prijedloga. Dekan je i za suradnju, ali 

suradnja mora biti dvosmjerna i moraju postojati neki viši oblici, npr. zajednički projekti. Suradnja ne 

može biti samo u angažiranju nastavnika s našeg Sveučilišta u izvođenju nastave i „tezgarenju“.  

Dekan smatra da Sveučilište u Zagrebu mora odlučno reagirati i stati iza svojih sastavnica te u dopisu 

navesti sve potencijalne posljedice koje bi predloženi Zakon imao za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. 

Uz to, nužna je jasna strategija policentričnog razvoja Sveučilišta u području koje mu prirodno 

pripada, a to je i sjever Hrvatske, mjere kojima će se poticati funkcioniranje i studijskih programa na 
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tom području. Nužna je i poruka na simboličkoj razini, odnosno odgovarajuće obilježavanje mjesta 

gdje je naše Sveučilište nastalo u Lepoglavi.  

 

Rektor Boras smatra da bi u dopisu trebalo diplomatski reagirati na temelju postojećih javnih 

dokumenata, ali pritom zaštiti interese Sveučilišta u Zagrebu. U obzir treba uzeti i buduću suradnju  sa 

Sveučilištem Sjever. Rektor također navodi kako je razgovarao s ministrom Mornarom koji je izričito 

rekao da se predloženim zakonom neće narušavati autonomija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Dekan Battista Ilić skreće pozornost na profil Sveučilišta Sjever koje je započelo kao javno medijsko 

sveučilište sa samo dva studijska programa: Novinarstvo i Medijski dizajn. U protekle tri godine 

Sveučilište Sjever je financirano od grada Koprivnice i djelomično grada Varaždina. Financiranje tog 

sveučilišta ne bi išlo više preko lokalne samouprave nego bi potpalo pod ingerenciju Ministarstva. 

Dekan postavlja upit, s obzirom na prostorno malu udaljenost između gradova Varaždin i Koprivnica 

gdje djeluju institucije visokog obrazovanja, udvostručavaju li se određeni studijski programi. 

Također, postoji li uopće potreba za toliko programa s obzirom na raznovrsnost studijskih programa 

Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu koji ima oko 3000 studenata. Dekan smatra da bi 

trebalo dati podršku Fakultetu organizacije i informatike te u dopisu skrenuti pozornost da je potrebno 

sagledati potrebe jedne regije koje već u velikoj mjeri pokrivaju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje 

djeluju na tom području.  

 

Dekan Cikojević se nadovezuje na temu te podsjeća da država nije u stanju osigurati sredstva za 

financiranje nove zgrade Muzičke akademije, dok s druge strane financijski želi podržati nova 

sveučilišta. Dekan ukazuje na realnu mogućnost da se nova zgrada Muzičke akademije zbog 

financijskih problema zatvori, te ističe da možda neće prisustvovati idućoj sjednici Senata ukoliko se 

taj problem ne riješi. Od početka gradnje se ukazivalo na činjenicu da će nova zgrada Muzičke 

akademije biti nekoliko puta skuplja u pogledu materijalnih troškova u odnosu na postojeće prostore 

Muzičke akademije te da je potrebno osigurati sredstva za njihovo podmirenje. Dekan smatra da rektor 

i vodstvo fakulteta moraju riješiti goruće pitanje financiranja nove zgrade. 

 

Rektor Boras predlaže da se prihvati dopis dekana Strahonje te da se na temelju njega sastavi dopis 

Sveučilišta u Zagrebu koji će se poslati Ministarstvu i Vladi, a u kojem će se jasno artikulirati stavovi 

Sveučilišta u Zagrebu vezano uz predmetnu temu. U nastavku rektor ističe kako se vodi politika prema 

kojoj se Sveučilištu u Zagrebu mogu dati manji iznosi po fakultetima, dok se malim sveučilištima 

mora dati minimalan iznos od 4,5 milijuna kuna. Rektor se slaže s načelom pozitivne diskriminacije 

manjih sveučilišta, ali ističe da Sveučilište u Zagrebu mora dobiti dovoljno financijskih sredstava 

kojima će osigurati osnovne djelatnosti svojih sastavnica. 

 

Prorektor Judaš se također slaže s načelom pozitivne diskriminacije malih sveučilišta, ali onda kada 

ona ima smisla. Ističe kako su mnogi fakulteti poput Medicinskog i Filozofskog veći od većine malih 

sveučilišta koje samim svojim postojanjem, bez obzira na veličinu, iz proračuna dobivaju 4.5 milijuna 

kuna. 

 

Rektor Boras ističe kako se Sveučilište u Zagrebu u pregovorima vezanim uz financiranje Sveučilišta 

novim programskim ugovorom treba postaviti dovoljno čvrsto kako bi se povećalo realno financiranje 
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Sveučilišta koje je u posljednjih šest godina smanjeno. S obzirom na raznolikost sastavnica Sveučilišta 

koje imaju različite strukture prihoda, potrebno je pokušati osigurati u najvećoj mjeri potrebe svih. 

 

Dekan Sikirić sugerira da Senat prihvati dopis dekana Strahonje, te da se ovlasti Rektorat u obraćanju 

Ministarstvu i Vladi u formi koju smatra najprimjerenijom. 

 

Rektor Boras se slaže s prijedlogom dekana Sikirića te navodi da će se u dopisu Ministarstvu i Vladi 

navesti elaboracija dekana Strahonje te diskusija i stavovi izrečeni na Senatu u vezi predmetne točke. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je podržao dopis dekana Fakulteta organizacije 

i informatike prof. dr. sc. Vjerana Strahonje u vezi očitovanja o nacrtu Prijedloga 

Zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku te 

ovlastio Rektorat za sastavljanje službenog dopisa koji će se uputiti Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i športa RH i Vladi RH. 

18) Ostalo

 

 Prorektor Lazibat navodi kako se nastavno na Ugovor o punoj subvenciji participacije 

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

Odluku Senata od 17. veljače 2015. sastalo Povjerenstvo za praćenje programskih ciljeva iz 

Ugovora sklopljenog s MZOS-om, te donijelo dva zaključka. Prema prvo zaključku sastavnice 

moraju donijeti Odluku o izabranim ciljevima i aktivnostima koje će provoditi u ak. god. 

2014./2015. Predmetnu Odluku sastavnice su dužne dostaviti Sveučilištu u Zagrebu najkasnije 

do 10. travnja 2015. Drugi zaključak Povjerenstva bio je da je Sveučilište u Zagrebu, s 

obzirom na Ugovor o punoj subvenciji, u obvezi dostaviti MZOS-u izvještaj za praćenje 

realizacije Ugovora po završetku  akademske godine 2013./2014. Izvještavanje za ak. god. 

2013./2014. bit će na istim obrascima kao i prethodne godine pa se upućuje na stručne službe 

Rektorata da započnu prikupljanje izvješća od sastavnica i konsolidiranje istog.

 Rektor Boras ističe kako je Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu za provođenje 

studentskih izbora u svojoj raspravi ukazalo na problem male izlaznosti studenata na izbore te 

je zamolilo da se na Senatu apelira na čelnike sastavnica Sveučilišta u Zagrebu da zajedno sa 

Studentskim zborom sastavnice poduzmu sve raspoložive aktivnosti radi povećanja izlaznosti 

studenata na izbore. Rektor Boras ističe da su dekani odgovorni za osiguravanje svih uvjeta 

vezanih uz provođenje studenskih izbora, te bi trebali nastojati animirati studente i ukazati im 

na važnosti izbora. 

Ivan Bota navodi kako je, pregledavši web stranice svih 33 sastavnica, uočio kako neke nisu 

stavile obavijest o tome da je na prošloj sjednici Senata donesena Odluka o raspisivanju izbora 

za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu kao i studentske zborove njegovih sastavnica. Samo 

je 10-ak fakulteta propisno obavijestilo studente o predmetnoj Odluci, te imenovalo Izborno 

povjerenstvo i Povjerenstvo za prigovore. 20 sastavnica nije napravilo ništa osim što je na 

svojim web stranicama stavilo link na Odluku rektora. G. Bota skreće pozornost da je 

potrebno danom Odluke imenovati izborna povjerenstva i povjerenstva za prigovore po 

sastavnicama. Također, potrebno je ažurirati popis studenata-birača s obzirom na činjenicu 
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kako postoje situacije gdje je na popisu studenata-birača dvostruko veći broj imena nego što 

sastavnica ima studenata što utječe na ukupan postotak izlaznosti. Ipak, u usporedbi s drugim 

sveučilištima u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu prednjači po postotku studenata koji izlaze na 

studentske izbore. 

 

Petar Labrović skreće pozornost na čl. 63. st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju prema kojem studentski predstavnici, koje sukladno statutu biraju sami studenti, 

čine najmanje 15% ukupnog broja članova fakultetskih vijeća/vijeća umjetničkih akademija. 

G. Labrović apelira na dekane da omoguće studentima izbor svojih predstavnika u skladu s 

zakonskim propisima, s obzirom da postoji određen broj sastavnica koje se ne pridržavaju 

predmetne zakonske odredbe. 

 

Rektor Boras ističe da je razgovarao s predstavnicima Studentskog zbora koji su mu rekli 

kako je na nekim sastavnicama nedostatan broj studenata u fakultetskom vijeću. Rektor apelira 

na dekane da se poštuje zakonska odredba od minimalno 15% studentskih predstavnika od 

ukupnog broja članova fakultetskih vijeća. 

 

 Prorektor Šimpraga obavještava članove Senata kako se detaljnije informacije u vezi 

programa postakademskog zapošljavanja, čije je predstavljanje zajedno sa Sveučilištem u 

Splitu bilo organizirano 25. veljače na Sveučilištu u Zagrebu, mogu naći u listu Universitas. 

Sveučilište u Zagrebu zamoljeno je od kolega iz Splita da se do sljedeće sjednice Senata 

imenuju dva povjerenstva. Prvo povjerenstvo izrađivalo bi kompletni program zajedno s 

poslovnim planom tog programa. Drugo povjerenstvo radilo bi na izradi plana i programa 

same nastave. U tom smislu, rektor će imenovati radno povjerenstvo koje će za sljedeću 

sjednicu Senata pripremiti dva navedena povjerenstva. Povjerenstvo će se sastojati od dekana 

koji su do sada pokazali aktivnosti u ovom području. U povjerenstvu bi bili dekan Zelić s 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, dekan Battista Ilić s Akademije likovnih 

umjetnosti, dekanica Krička s Agronomskog fakulteta, dekan Grgić s Fakulteta elektrotehnike 

i računarstva, dekan Guzović s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dekan Dobranić s 

Veterinarskog fakulteta, dekan Žager s Ekonomskog fakulteta, dekan Previšić s Filozofskog 

fakulteta i dekan Curić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. 

 

 Prorektor Janjanin obavještava članove Senata kako je Sveučilište u Zagrebu posjetila 

delegacija iz Grada Zagreba koja ima želju aplicirati se za projekt – Grad Zagreb, Centar 

kulture 2020. godine. Aplikacija,  u vezi koje je Sveučilište u Zagrebu zamoljeno za 

sudjelovanje, bi trebala biti napravljena do druge polovice travnja. Prijedlog je usmjeren 

sastavnicama prvenstveno društveno-humanističkog i umjetničkog područja ali i svim drugim 

zainteresiranim sastavnicama koje bi svoje profesore i studente uključili da sudjeluju u tome 

projektu na način da daju svoje ideje, promatraju kakav je tijek svih zbivanja oko aplikacije, te 

zaključno naprave određenu vrstu ocijene kako je ta aplikacija napravljena. Prorektor navodi 

kako je Grad Zagreb angažirao savjetnika g. Airana Berga koji je osobno vodio projekt prije 

pet godina kada je grad Linz bio grad kulture, a koji bi bio voljan održati sastanak sa svim 

zainteresiranim sastavnicama (profesorima i studentima) koje su voljne pridonijeti projektu. 

Sastanak je predviđen za 17. ožujak 2015. u velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. 

Prorektor navodi kako bi bilo dobro da se sastavnice Sveučilišta u Zagrebu uključe u projekt te 

pomognu Gradu Zagrebu da postane grad kulture 2020. godine. 
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 Rektor Boras najavljuje članovima Senata proslavu dana Katoličkog bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, 14. tjedan mozga u Hrvatskoj, dan kvalitete Šumarskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, obilježavanje dana svjesnosti o autizmu na Sveučilištu u Zagrebu, 6. 

noć biologije u organizaciji Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, dan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i 

svečanu sjednicu istog. Rektor skreće pozornost i na mjesec Frankofonije. 

 

 Dekan Baletić poziva sve članove Senata, a naročito prorektore i rektora da 19. ožujka 2015. 

dođu u novi prostor Akademije dramske umjetnosti u Frankopanskoj 22 gdje će se održati 

ispit iz studija Suvremeni ples. 

 

 Profesor Midžić obavještava članove Senata kako je Vijeće umjetničkog područja 

raspravljalo o akutnom problemu izbora u umjetničko-nastavna zvanja prouzročenim 

izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te tumačenjima tog 

zakona od strane Ministarstva, a sukladno odredbama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 

područjima, poljima i granama. Zakonom je određeno da Nacionalno vijeće za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj utvrđuje znanstvena i umjetnička područja i polja. Kako se 

grane više ne spominju prema tumačenju Ministarstva znanosti, grane postaju nefunkcionalne, 

te se natječaji ne raspisuju za grane, nego samo za područja i polja. Raspisivanjem natječaja 

samo za umjetničko područje i polje, kako je to sistematizirano prema Pravilniku o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 82/12 i 32/13) nije  

moguće razlučiti je li natječaj raspisan za nastavnika npr.: krajobrazne arhitekture ili 

animiranog filma, arhitekture ili konzervacije-restauracije, fotografije ili scenografije,  

montaže ili snimanja, glume ili dramskog pisma itd. Pogrešnim tretiranjem cijelog 

umjetničkog područja u tom dokumentu, kako je to implementirano još 2005. godine, ono je 

izjednačeno tek s jednim od znanstvenih područja, a ne izjednačavanjem znanosti i umjetnosti 

na istoj ravni. Ono što je u znanosti specificirano kao znanstveno područje specificirano je i 

tretirano kao polje u umjetnosti, a ono što je u znanosti specificirano kao polje u umjetničkom 

se području odnosi na granu. Tu je vidljivo nerazumijevanje koje potenciraju težnje onih koji 

se zalažu za Frascatti sistematizaciju u kojoj je sasvim pogrešno i s potpunim nepoznavanjem i 

nerazumijevanjem  iskazuje 2009. godine i Područno znanstveno vijeće za humanističke 

znanosti koje svojim tumačenjima diskreditira čitavo umjetničko područje svrstavajući ga ne 

samo pod Humanističke znanosti već i u kategoriju ispod Znanosti o umjetnosti. Profesor 

Midžić navodi kako je kao predsjednik Matičnog odbora u umjetničkom području razgovarao 

s predsjednikom Nacionalnog vijeća prof. dr. Ivom Družićem te ga upozorio na postojeće 

probleme, a upozorio je na neodrživost tog stava i Ministarstvo znanosti. Vijeće umjetničkog 

područja je zaključilo da će se, uz prethodni dogovor s rektorom i prorektorom za znanost, 

obratiti Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj te da će se 

čvrsto držati stajališta da se ide ili u mijenjanje Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 

područjima, poljima i granama ili da se umjetničko područje iz praktičnih razloga raspisivanja 

natječaja i dobivanja ovlaštenja za provođenja dijela postupka izbora u zvanja tretira do 

daljnjega na način da ono što je u znanosti specificirano kao znanstveno područje odgovara 

polju u umjetnosti, a ono što je u znanosti specificirano kao polje u umjetničkom se području 

odnosi na granu. 

 

 Dekanica Bischof podsjeća da je 21. ožujka 2015. Međunarodni dan boja. Tim povodom 

Hrvatska udruga za boje čije su članice i tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (Tekstilno-
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tehnološki fakultet, Grafički fakultet, Arhitektonski fakultet) organizira cjelodnevnu radionicu 

u Tehničkom muzeju. 

 

 Rektor Boras čestita dekanu Battisti Iliću i prorektoru Šimpragi na izvanredno organiziranom 

3. okruglom stolu na temu kreativnosti koji je bio afirmativno popraćen u medijima. 

 

Dekan Battista Ilić navodi kako je treća velika uloga koju ima Sveučilište  služenje društvu i 

inoviranje na čemu je potrebno dodatno poraditi. Dekan se zahvaljuje prorektoru Šimpragi što 

je, pokrenuvši niz tribina odnosno okruglih stolova na temu transfera tehnologije i inovacije, 

skrenuo pozornost na tu treću ulogu Sveučilišta. 

 

  

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:40 sati. 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/14-04/37 

Urbroj: 380-021/173-15-7 

19. ožujka 2015. godine 

 


