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ZAPISNIK 

 

1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) 

održane u utorak, 13. listopada 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. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu 

suradnju 

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

- Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete 

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – predsjednik Vijeća biotehničkog područja 

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

5. Prof. dr. sc. Damir Bakić – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja 

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

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

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

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

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

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

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

13. Prof. dr. sc. Damir Ježek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

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

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

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

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

18. Prof. dr. sc. Neven Vrček, Fakultet organizacije i informatike 

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

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

21. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet 

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

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

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

25. akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

26. Prof. dr. sc. Josip Šimunović, Katolički bogoslovni fakultet 

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

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

28. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 

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

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

32. Red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

37. Prof. dr. sc. Dubravko Matjetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

 - Doc. art. Tatjana Aćimović, Akademija dramske umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

45. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

46. Nataša Tošanović, Fakultet strojarstva i bordogradnje 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

47. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

48. Zrinka Grabovac, Učiteljski fakultet 

49. Josip Papak, Hrvatski studiji 

50. Tomislav Bosanac, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

51. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

52. Denis Čamber, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

53. Danko Relić, Medicinski fakultet 

54. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Branimir Jakšić, Medicinski fakultet 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica 

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

 

*** 
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Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 1. redovitu sjednicu Senata u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne te je, nakon uvodne napomene da je u ovoj 

akademskoj godini imenovan za predsjednika Rektorskog zbora, predložio manje izmjene i dopune 

dnevnog reda, na način da: 

 

 se nakon točke 3. Donošenje odluke o dodjeli nagrade ”Andrija Mohorovičić” dodaje točka 4. 

Izbor prorektorice Sveučilišta u Zagrebu. 

 se u točki 15. Financijska pitanja briše podtočka 3. Zahtjev Agronomskog fakulteta za 

sredstvima iz Rezervnog interventnog fonda. 

 uslijed gore navedenih promjena, redni brojevi točaka se pomiču za jedno mjesto. 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Donošenje odluke o dodjeli nagrade ”Fran Bošnjaković” 

 

3) Donošenje odluke o dodjeli nagrade ”Andrija Mohorovičić” 

 

4) Izbor prorektorice Sveučilišta u Zagrebu 

 

5) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 15. rujna 2015. godine  

 

6) 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 

d) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 

 

7) Izvješće o upisima u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i 

diplomskog te stručnog preddiplomskog  studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 

godini 2015./2016. 

 

8) Sustav osiguravanja kvalitete 

a) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

b) Prijedlog Odluke o provođenju Ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u 

Zagrebu 
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9) Studijski programi 

a) Zahtjev za razdvajanjem dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Filozofija 

i latinski jezik Filozofskog fakulteta Družbe Isusove i Hrvatskih studija u: 1. 

preddiplomski sveučilišni studij  Filozofija - dvopredmetno Filozofskog fakulteta 

Družbe Isusove 2. preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik – dvopredmetno 

Hrvatskih studija 

b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija 

Maksilofacijalna kirurgija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

c) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni 

studij Geografija, smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

d) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Geografija, smjer: istraživački  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

e) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Geografija, smjer: nastavnički  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

f) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Romistika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu 

 

10) Sveučilišna nastavna literatura 

a) Prijedlozi Povjerenstva za sveučilišnu-nastavnu literaturu o odobravanju naslova 

sveučilišne nastavne literature 

b) Prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu o odbijanju rukopisa 

 

11) Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu 

 

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

13) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2014. godini 

 

14) Međunarodna suradnja 

 

15) Financijska pitanja 

a) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i 

materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

b) Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

16) Ostalo 

Obavijesti: 

 Veni Sancte Spiritus 

 Dies Academicus 

 

*** 
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1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 
Nakon detaljnog izvještaja o predloženiku, izvjestitelj je predložio Senatu da se istome dodijeli 

počasno zvanje professor emeritus, budući da je predloženik svojom znanstvenom, nastavnom i 

stručnom djelatnošću značajno pridonio razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju 

dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću. 

 

R.

b 

Ur. 

br. 

IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/15

-16/1 

prof. dr. sc. Boris LABAR Medicinski fakultet prof. dr. sc. Branimir 

Jakšić, član povjerenstva  

 

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

titule professor emeritus gore navedenom predloženiku. 

 

2) Donošenje odluke o dodjeli nagrade  ”Fran Bošnjaković” 

 
Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade ”Fran 

Bošnjaković” utvrdilo da su pristigla dva prijedloga koja zadovoljavaju sve uvjete Pravilnika o dodjeli 

Nagrade ”Fran Bošnjaković” te da, sukladno navedenome, Povjerenstvo predlaže Senatu da se 

spomenuta Nagrada za 2015. godinu dodjeli objema predloženicima, odnosno prof. dr. sc. Lidiji 

Čurković s Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. Stjepanu 

Bogdanu s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Fran 

Bošnjaković” za 2015. godinu dodjeljuje dr. sc. LIDIJI ČURKOVIĆ, redovitoj 

profesorici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 

STJEPANU BOGDANU, redovitom profesoru Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 Prof. dr. sc. LIDIJI ČURKOVIĆ Nagrada se dodjeljuje za postignute rezultate na polju 

znanstvene i stručne djelatnosti, promicanju znanstvene discipline i struke, te izuzetnog 

doprinosa u prijenosu znanja te odgoja mladih stručnjaka u području tehničkih 

znanosti. 

 Prof. dr. sc. STJEPANU BOGDANU Nagrada se dodjeljuje za znanstvene rezultate, 

prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka te promicanje znanstvenih disciplina i struke. 

 Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu 

 

3) Donošenje odluke o dodjeli nagrade ”Andrija Mohorovičić” 

 
Rektor Boras izvještava Senat da je Povjerenstvo za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade 

”Andrija Mohorovičić” utvrdilo da je pristigao jedan prijedlog koji sadrži kompletnu propisanu 

dokumentaciju. Predloženik je prof. dr. sc. Ivica Picek s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu.  
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Povjerenstvo jednoglasno predlaže da se Nagrada ”Andrija Mohorovičić” za 2015. godinu dodjeli 

prof. dr. sc. Ivici Piceku koji je postigao zapažene rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom 

radu te promicanju znanstvene discipline i struke.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku da se Nagrada ”Andrija 

Mohorovičić” za 2015. godinu dodjeli dr. sc. IVICI PICEKU, redovitom profesoru u 

trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 Prof. dr. sc. IVICI PICEKU Nagrada ”Andrija Mohorovičić” dodjeljuje se za zapažene 

rezultate u znanstvenom i stručnom radu te promicanje znanstvene discipline i struke.  

 Nagrada će prof. dr. sc. IVICI PICEKU biti uručena na svečanosti prigodom 

obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

4) Izbor prorektorice Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras napominje kako je u svom programu rada najavio da će imati sveukupno sedam 

prorektora. Na 1. izvanrednoj sjednici Senata u akademskoj godini 2014./2015. održanoj 2. listopada 

2015. godine Senat je na prijedlog rektora izabrao šest prorektora. Naslov posljednjeg prorektorskog 

mjesta bio bi – prorektor za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete. Za navedenu funkciju rektor 

članovima Senata predlaže dosadašnju dekanicu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i predsjednicu 

Odbora za upravljanje kvalitetom, izv. prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar. S navedenim prijedlogom 

upoznat je i Rektorski kolegij u širem sastavu. Rektor u nastavku napominje kako su mu u vezi 

prostornih pitanja u zadnjih godinu dana pomagali njegovi savjetnici, red. prof. mr. sc. Boris 

Koružnjak, te mr. sc. Davorin Tepeš. Ipak, postojao je organizacijski nedostatak u dijelu koji se odnosi 

na prostorna pitanja, ali i u dijelu izgradnje sustava kontrole kvalitete, a koji bi se riješio uvođenjem 

predložene prorektorske funkcije. 

 

Dekan Brkić pozdravlja rektorov prijedlog za mjesto prorektora za prostorni razvoj i sustav kontrole 

kvalitete. 

 

Dekan Koružnjak također podržava rektorov prijedlog te smatra da će kao rektorov savjetnik za 

prostorna pitanja dobro surađivati sa profesoricom Hruškar. 

 

Dekanica Hrabar svesrdno u ime Pravnog fakulteta podržava rektorov prijedlog. Navedena 

prorektorska dužnost je neophodna s obzirom da mnoge sastavnice imaju velikih problema s 

prostornim kapacitetima. 

 

Profesor Midžić navodi kako je unutar Rektorskog kolegija u širem sastavu imao pozitivne kontakte s 

profesoricom Hruškar, te se također pridružuje podršci ostalih sastavnica za njezinim imenovanjem na 

mjesto prorektorice. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je izabrao izv. prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar s 

Prehrambeno biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mjesto prorektorice za 

prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete. 

 

5) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 15. rujna 2015. godine 

 
Prorektor Čović podsjeća kako je 10. rujna 2015. godine s zamjenikom ministra, prof. dr. sc. Rokom 

Andričevićem održan radni sastanak na temu radnih koeficijenata. Na tom sastanku prezentirane su 

provedbene mjere Sveučilišta u Zagrebu. Jedna od mjera jest izrada obrazaca koji bi trebali olakšati 

postupak što je u Ministarstvu dobro prihvaćeno. Zamjenik ministra je na Rektorskom zboru potonje 
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naveo kao primjer dobre prakse te predložio da iste prihvate i ostala javna sveučilišta. Rektorski zbor 

je prihvatio navedeni prijedlog. Zamjenik ministra je na istoj sjednici istaknuo ukoliko procedure budu 

striktne i dobro pripremljene, predmeti će se na Ministarstvu moći rješavati unutar 24 sata. Dekani 

sastavnica su zaprimili obrasce. Prorektor navodi kako obrazac A služi za evidentiranje svih 

raspoloživih koeficijenata, a u vezi kojih postoje dvije vrste. Jedna vrsta su potpuno raspoloživi 

koeficijenti, od onih koji su ili izišli iz sustava ili su izabrani u docente na teret redovnih koeficijenata, 

ali i oni koji su zaposleni kao znanstveni novaci koji također donose koeficijente koji su priznati 

Sveučilištu, a navode se u obrascu A. Novost u obrascu A odnosi se na treću kategoriju, tj. na one 

kojima će ugovor isteći kroz par godina čiji se koeficijenti također mogu staviti u funkciju. U vezi 

navedenog bit će predviđeno davanje dviju izjava. Jedno je izjava znanstvenog novaka da prihvaća da 

se koeficijent radnog mjesta na kojem je on zaposlen koristi za traženje suglasnosti za raspisivanje 

natječaja i otvaranje novog razvojnog radnog mjesta. Druga je izjava čelnika da će u slučaju izbora na 

to radno mjesto drugog kandidata, do kraja isteka ugovora na teret vlastitih sredstava pokrivati 

troškove tog radnog mjesta. Prema drugom modelu kakvog je ponudio Građevinski fakultet, u aneksu 

ugovora kandidat bi sam pristao da trajanje njegovog ugovora vrijedi do roka isteka natječaja odnosno 

zaposjedanja radnog mjesta. Prorektor Čović preporučuje da se u vezi razvojnih koeficijenata na 

sastavnicama ozbiljno i temeljito pristupi te da se napravi cjelovita kadrovska razvojna strategija. 

Navedeni model se već testira na Filozofskom fakultetu te pokazuje da unatoč djelomičnoj 

kompliciranosti može biti vrlo efikasan ukoliko se pažljivo radi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 14. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. akademskoj godini (2014./2015.) održane 15. rujna 

2015. godine. 

 

6) Izbori u zvanja  

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

mjesto redovitoga profesora – trajno 

 

Rd

br. 

Klasa Ime Prezime Datum 

zadnjeg 

izbora  

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjeta 

Rekt. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto. 

 

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

mjesto redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Suglasnost  Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u zvanje i na 

radno mjesto. 

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

Re

d. 

br. 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Datum odluke 

Fakultet.  

Vijeća o 

raspisu 

natječaja 

Datum objave 

natječaja 

Broj 

uvjet

a 

Rekt

or. 

zbor

a 

Visoko 

učilište 

Znan./umje

t. područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

 

 Senat je jednoglasno potvrdio gore navedene izbore u naslovno zvanje. 

 

d) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu 

 
Rektor Boras navodi kako je prof. dr. sc. Ivica Džeba, dosadašnji predsjednik Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu dao neopozivu 

ostavku na članstvo, a samim time i predsjedništvo u Povjerenstvu. Također, neopozivu 

ostavku podnijela je i prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš, dosadašnja članica Povjerenstva. Prema 

dosadašnjoj praksi Povjerenstvo Senata formiralo se na način da rektor predloži predsjednika, 

zamjenika predsjednika odnosno članove iz sastava povjerenstava za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja vijeća područja. Takva praksa nema uporišta u nikakvom pravilniku, 

ali se njome želi u postupak uključiti osobe koje već sudjeluju u istim povjerenstvima na 

razini vijeća područja. Rektor Boras ističe da je, pogledavši u sastav Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća tehničkog područja i Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća prirodoslovnog područja te obavivši 

konzultacije s nekoliko dekana, odlučio predložiti predsjednika, zamjenika predsjednika, te 

dva nova člana za Povjerenstvo Senata. Odluka o imenovanju Povjerenstva Senata donesena 

na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. promijenila bi se na način da se : 

 

- rof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkog područja, dosadašnja članica imenuje 

predsjednicom Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu umjesto prof. dr. sc. Ivice Džebe, dosadašnjeg predsjednika; 

- prof. dr. sc. Božidar Šantek, predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Vijeća biotehničkog područja, imenuje zamjenikom predsjednice Povjerenstva 

za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu; 
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- prof. dr. sc. Zoran Kunica, član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 

zvanja Vijeća tehničkog područja, imenuje članom Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu umjesto prof. dr. sc. Ivice Džebe;  

- prof. dr. sc. Neven Elezović, član Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u 

zvanja Vijeća prirodoslovnog područja, imenuje članom Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu umjesto dosadašnje članice prof. dr. sc. 

Borne Fuerst-Bjeliš. 

 

Rektor Boras napominje kako će mandat predloženih kandidata trajati do isteka mandata 

dosadašnjeg saziva Povjerenstva. 

 

Profesor Barić smatra da bi trebalo zadržati praksu prema kojoj bi se, ukoliko prof. dr. sc. 

Džeba podnese ostavku i na funkciju predsjednika Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i 

potvrdu izbora u zvanja Vijeća tehničkog područja, na Vijeću tehničkog područja moglo 

imenovati novog člana u Povjerenstvo za izbore u zvanja na razini Vijeća nakon čega bi 

članovi takvog povjerenstva među sobom izabrali predsjednika kojeg bi se onda predložilo 

Senatu da ga se imenuje u Povjerenstvo Senata. Profesor napominje da je dosadašnja praksa 

bila upravo takva da u sastav Povjerenstva Senata ulaze predsjednici povjerenstava na razini 

vijeća područja. 

 

Rektor Boras ističe kako je ovlast rektora predlagati članove Povjerenstva Senata. Rektor 

napominje kako je bio slobodan predložiti članove koji uopće nisu uključeni u sastav 

povjerenstava za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja na razini vijeća područja s 

obzirom da trenutna praksa nije propisana nikakvim pravilnikom. Ipak, rektor smatra da bi u 

Povjerenstvo Senata bilo dobro uključiti određene članove koji se već bave istom tematikom 

na povjerenstvima na razini vijeća područja. Napominje da predsjednik povjerenstva vijeća 

područja ne mora ujedno biti i u sastavu Povjerenstva Senata s obzirom da to nigdje nije 

propisano. 

 

Docentica Garašić postavlja upit koji je razlog ostavke dosadašnjeg predsjednika 

Povjerenstva Senata, prof. dr. sc. Džebe. 

 

Rektor Boras odgovara da je prof. dr. sc. Džeba, s kojim je imao vrlo korektne odnose, u 

svojem dopisu naveo kako smatra da ne postoje minimalni uvjeti za normalan i učinkovit rad 

Povjerenstva Senata što je kulminiralo činjenicom da do Senata nisu došle cjelovite odluke 

Povjerenstva unatoč činjenici da je riječ o Povjerenstvu Senata. Rektor prenosi kako je prof. 

dr. sc. Džeba podnio ostavku zato što na Senatu nije posebno spomenuto u vezi jednog 

predmeta s Fakulteta organizacije i informatike, da je moguće kako su istome predmetu prošli 

zakonski rokovi u vezi izbora u zvanje. Rektor napominje da je riječ o pravnoj stvari, a ne 

procijeni zadovoljava li kandidat uvjete Rektorskog zbora ili ne. Također, naglašava da je 

Ministarstvo bez ikakvih primjedbi prihvatilo Odluku Senata o potvrđivanju izbora u zvanja. 

Na Senatu se ne bi trebalo odlučivati o pravnim interpretacijama. Rektor navodi kako se htjelo 

izbjeći stvaranje zabune, te ponavlja kako je Ministarstvo bez problema prihvatilo Odluku o 

potvrđivanju izbora u zvanja. U nastavku ističe kako je Povjerenstvo Senata savjetodavno 

tijelo. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

7) Izvješće o upisima u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i 

diplomskog te stručnog preddiplomskog  studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj 

godini 2015./2016. 
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Prorektorica Čuković-Bagić informira članove Senata kako je Sveučilište u Zagrebu za akademsku 

godinu 2015./2016. raspisalo Natječaj s ukupnom upisnom kvotom od 12 455 upisnih mjesta. Od toga 

su 10 632 upisna mjesta (85%) bila predviđena za redovite studente, 1425 (11%) za izvanredne 

studente, dok je za strane studente (bez EU državljana) bilo predviđeno 398 upisnih mjesta (3%). 

Nakon rujanskog upisnog roka na sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisalo se ukupno 11 556 

studenata što u ukupnoj kvoti znači popunjenost od 92,78% (prošle godine 94,28%). Prorektorica 

ističe kako je najslabija popunjenost kvote za strance i iznosi 22,36% (prošle godine 20,4%). Upisano 

je tek 89 strana studenta, ali to je dobrim dijelom posljedica činjenice da se EU državljani upisuju 

unutar kvote za RH državljane. Gledano po područjima, najbolja popunjenost je u biomedicinskom 

području (99,6%). U biotehničkom području je popunjenost 96,65%, u društvenom 95,96%, u 

tehničkom 91,02%, u prirodoslovnom 87,79%, u humanističkom 87,46%, u umjetničkom 86,11%. U 

kategoriji sveučilišnih studija popunjenost je 78,64%, što je gotovo kao prošle godine. Prorektorica 

naglašava kako su oba vojna studija koja su pokrenuta prošle godine u potpunosti popunjena unatoč 

visokim upisnim kriterijima. 

 

Rektor Boras se nadovezuje na sveučilišne studije te navodi kako je 5. listopada 2015. godine održan 

uvodni sat u povodu početka nastave na novootvorenom dislociranom preddiplomskom sveučilišnom 

studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Sveučilišta u Zagrebu sa sjedištem u gradu 

Šibeniku. 

 

8) Sustav osiguravanja kvalitete 

a) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je rektor 6. listopada 2015. donio Odluku o 

osnivanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u 

Zagrebu. U Povjerenstvo su imenovani sljedeći članovi: 

 

- izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

- prof. dr. sc. Marijan Cindrić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

- doc. dr. sc. Nikša Dulčić, Stomatološki fakultet 

- izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, Filozofski fakultet 

- red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

- prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet 

- doc. art. Davor švaić, Akademija dramske umjetnosti 

- doc. dr. sc. Dražen Tutić, Geodetski fakultet 

- Marija Badovinac Škrinjar, univ. spec. oec., voditeljica Ureda za upravljanje kvalitetom,    

Sveučilište u Zagrebu 

- Davor Turčić, SCS Manager, Bureau Veritas Croatia d.o.o. 

- Petar Labrović, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

 

Predsjednicom Povjerenstva imenovana je izv. prof. dr. sc. Ivana Franić. 

 

b) Prijedlog Odluke o provođenju Ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u 

Zagrebu 
Prorektorica Čuković-Bagić skreće pozornost članovima Senata na prijedlog Odluke o 

provođenju (studentske) Ankete za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu.  

 

Profesor Midžić navodi da je Anketa za procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu iz 

perspektive umjetničkih akademija besmislena, neprovediva i diskriminirajuća. Profesor ističe 

da na umjetničkim akademijama postoje kolegiji sa dvoje do troje studenata. Anketa 

diskriminira umjetničke akademije zato jer je prethodna uprava uvela praksu da se za 

umjetničke akademije anketiranje ne provodi jednom u tri godine nego tri godine uzastopno. 

Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora u zvanja navodi da se u postupku izbora u više zvanje provodi studentska 
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anketa ili institucijsko istraživanje kvalitete nastavnog rada. Ipak, prijedlogom Odluke, a i 

dokumentima Sveučilišta izjednačeno je institucijsko istraživanje kvalitete nastavnog rada sa 

studentskom anketom jer na propisanom formularu piše da je riječ o Potvrdi o institucijskom 

istraživanju kvalitete nastavnog rada na temelju rezultata Ankete za procjenu rada nastavnika. 

S obzirom da se u umjetničkom području studentska anketa ne može provesti, onda nastavnici 

u tom području ne mogu ispuniti traženi uvjet Rektorskog zbora. Profesor Midžić smatra da bi 

trebalo anketu regulirati za umjetničko područje, ali i za kolegije onih sastavnica koje imaju 

manje od 10 studenata. Prema mišljenju profesora, institucijama bi trebalo dopustiti da odvoje 

institucijsko istraživanje od studentske ankete. 

 

Profesor Bakić ističe da na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu također postoje kolegiji s 

manje od deset studenata koje se potom ne obrađuju na Sveučilištu što predstavlja problem. 

Profesor postavlja upit može li se ublažiti čl. 4. predložene Odluke u dijelu gdje se govori o 

provođenju ankete u periodima kraćima od tri godine. Izrijekom je navedeno da se isto treba 

činiti isključivo primjenom sveučilišnog obrasca Ankete za procjenu nastavnika. U 

intervalima koji su češći od svake tri godine, bilo bi korisno kada bi se omogućilo 

sastavnicama da koriste vlastite, individualizirane oblike ispitivanja kvalitete. 

 

Porektorica Čuković-Bagić odgovara kako je prijedlog Odluke o provođenju ankete  

napravljen s ciljem da pomogne sastavnicama i studijskim programima koji imaju malen broj 

studenata. Odbor za upravljanje kvalitetom je predložio da se koristi isključivo sveučilišni 

obrazac na sastavnicama kada god sastavnice isti zatrebaju. Prorektorica ističe kako se želi 

imati komparabilne podatke. Za vanjsku prosudbu Sveučilišta u Zagrebu jednog dana će 

trebati pokazati vanjskim komisijama kako izgleda kvaliteta u tom segmentu po sastavnicama. 

Ako bi se uvele različite ankete s različitim pitanjima, ispitivanje kvalitete u tom području bilo 

bi prilično otežano. Prijedlogom Odluke želi se omogućiti sastavnicama da same odrede, kad 

im je potrebno, termine za provođenje institucijske ankete koja bi trebala biti uniformna 

sveučilišnoj anketi. O predmetnoj Odluci raspravljalo se na više sjednica Odbora za 

upravljanje kvalitetom. 

 

Prorektorica Hruškar ističe da se predloženom Odlukom nigdje ne ograničava broj 

studenata jer se vodilo računa o specifičnosti područja i nekih studijskih programa (prm. u 

umjetničkom i prirodoslovnom području). Važno je da samo takvu anketu prihvaćaju 

sveučilišna povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja. Sveučilište u 

Zagrebu je obvezno podnijeti izvješće od provedenom anketiranju na 33 sastavnice što bi bilo 

otežano u situaciji ako obrasci ne bi bili jedinstveni. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Odluku o provođenju Ankete za 

procjenu nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu. 

  

9) Studijski programi 

a) Zahtjev za razdvajanjem dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Filozofija 

i latinski jezik Filozofskog fakulteta Družbe Isusove i Hrvatskih studija u: 1. 

preddiplomski sveučilišni studij  Filozofija - dvopredmetno Filozofskog fakulteta 

Družbe Isusove 2. preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik – dvopredmetno 

Hrvatskih studija 

 
Prorektorica Čuković-Bagić navodi kako je Sveučilište zaprimilo zahtjev za razdvajanjem 

dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Filozofija i latinski jezik Filozofskog fakulteta 

Družbe Isusove i Hrvatskih studija u dva preddiplomska studija. Prvi bi bio preddiplomski 

sveučilišni studij Filozofija – dvopredmetno Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, a drugi 

preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik – dvopredmetno Hrvatskih studija. Prorektorica 

moli da se pristupi glasovanju u vezi iznesenih prijedloga koji su prethodno dobili pozitivno 

mišljenje Vijeća društveno-humanističkog područja. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasnu odluku o prihvaćanju zahtjeva za 

razdvajanjem dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Filozofija i latinski jezik 

Filozofskog fakulteta Družbe Isusove i Hrvatskih studija u: 1. preddiplomski sveučilišni 

studij  Filozofija - dvopredmetno Filozofskog fakulteta Družbe Isusove 2. preddiplomski 

sveučilišni studij Latinski jezik – dvopredmetno Hrvatskih studija. 

 

b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija 

Maksilofacijalna kirurgija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektor Judaš navodi kako se Senatu predlaže donošenje odluke o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Maksilofacijalna kirurgija Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studij prošao je svu regularnu proceduru. Vijeće 

biomedicinskog područja dalo je pozitivno mišljenje na predmetni specijalistički studij. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio specijalistički diplomski studij 
Maksilofacijalna kirurgija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

c) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: preddiplomski sveučilišni 

studij Geografija, smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. 

rujna 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je preddiplomski sveučilišni studij 

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

upisan u Upisnik studijskih programa. 

 

d) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Geografija, smjer: istraživački  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. 

rujna 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij Geografija, 

smjer: istraživački Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u 

Upisnik studijskih programa. 

 

e) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Geografija, smjer: nastavnički  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu 

 
Prorektorica Ćuković-Bagić izvještava kako je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 4. 

rujna 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij Geografija, 

smjer: nastavnički Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u 

Upisnik studijskih programa. 

 

f) Informacija o upisu u Upisnik studijskih programa: diplomski sveučilišni studij 

Romistika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu 

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

23. rujna 2015. donijelo potvrdu kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studij 

Romistika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu upisan u Upisnik studijskih programa. 
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10) Sveučilišna nastavna literatura 

a) Prijedlozi Povjerenstva za sveučilišnu-nastavnu literaturu o odobravanju naslova 

sveučilišne nastavne literature 

 
 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 70. sjednici Povjerenstva, održanoj 6. listopada 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: 

 

POVRĆARSTVO, 3. DOPUNJENO IZDANJE, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. 

 Ružica  Lešić. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 

 MLIJEKO  KOBILA I  MAGARICA, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Ante 

 Ivanković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.  

 DRENAŽA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Dragutin Petošić. Predlagatelj je 

 Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 

 DJEČJA DENTALNA MEDICINA, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Hrvoje Jurić.          

 Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet. 

 

 LIJEČENJE I PROFILAKSA INFEKTIVNIH BOLESTI, sveučilišni priručnik, autor: dr. sc. 

 Dragan  Lepur. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet. 

 

 STUDIJE O URBANISTIČKOM NASLIJEĐU HRVATSKE – ODABRANI TEKSTOVI, 

 sveučilišni priručnik, autor: doc. dr. sc. Zlatko Karač. Predlagatelj je Sveučilište u 

 Zagrebu Arhitektonski fakultet. 

 

IZABRANI PROBLEMI IZ OPĆE FIZIKE, sveučilišni priručnik, autor: Petar Žugec, mag. 

phys. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

b) Prijedlog Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu o odbijanju rukopisa 

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

Sveučilišta u Zagrebu primilo od Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao 

predlagatelja, prijedlog za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 69. sjednici 

Povjerenstva, održanoj 8. rujna 2015., Povjerenstvo je donijelo 

 

 PRIJEDLOG 

 

o odbijanju naslova: 
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KLINIČKA PATOFIZIOLOGIJA, 2. IZDANJE, urednici: prof. dr. sc. Milan Kujundžić i doc. 

dr. sc. Ivica Grgurević. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Povjerenstvo nakon pročitanih recenzija donijelo 

odluku da se Senatu uputi prijedlog o odbijanju djela u obliku u kojem je predloženo. Naime, 

jedna recenzija je u potpunosti negativna dok ostale dvije također navode značajne ili 

suštinske primjedbe na rukopis. Povjerenstvo smatra da djelo koje pretendira biti sveučilišnim 

udžbenikom, a posebno ono kojem se odobrava sveučilišni znak, ne samo kao odraz 

pripadnosti, već i izvrsnosti, te u trenutku upućivanja na odobrenje Senatu Sveučilišta u 

Zagrebu ne smije imati suštinskih nedostataka. Pri odlučivanju povjerenstvo uzima u obzir 

sadržaj recenzija te se ne služi metodom "preglasavanja" nego svoj prijedlog temelji na 

kvalitativnoj analizi recenzija te prirodi i opsegu primjedbi na rukopis. Slijedom, Povjerenstvo 

je odlučilo da se Senatu uputi prijedlog o odbijanju djela u obliku u kojem je predloženo. 

 

Profesor Orlić postavlja upit zašto u vezi prijedloga naslova ne piše da je riječ o 2. 

dopunjenom izdanju nego je samo navedeno da je riječ o 2. izdanju. Iz navedenog proizlazi da 

je 1. izdanje dobilo pozitivnu recenziju, a za 2. izdanje koje je njemu identično traži se 

donošenje odluke o odbijanju rukopisa. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić odgovara kako nije riječ o identičnoj knjizi te se slaže sa 

sugestijom profesora Orlića da bi u vezi predmetnog naslova trebalo navesti kako je riječ o 2. 

dopunjenom izdanju.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Povjerenstva za 

sveučilišnu nastavnu literaturu o odbijanju rukopisa. 

 

11) Rezultati ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu 

 
Prorektorica Čuković-Bagić informira članove Senata kako Sveučilište u Zagrebu kontinuirano 

provodi anketu o e-učenju. Proces sustavne implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu započeo 

je donošenjem Strategije e-učenja u lipnju 2007. godine kada je e-učenje postalo sastavni i integralni 

dio procesa sveučilišnog obrazovanja na Sveučilištu u Zagrebu. Sustavna implementacija e-učenja 

nastavljena je tijekom idućih godine, te je e-učenje uključeno i u Strategiju studija i studiranja 

Sveučilišta u Zagrebu koja je izrađena 2014. godine. Prorektorica navodi kako ankete omogućuju 

analizu procesa implementacije e-učenja, te realizaciju aktivnosti definiranih strategijom. Prema 

rezultatima ovogodišnje ankete, 64% uprava fakulteta/akademija smatra da je uloga e-učenja u 

unapređenju kvalitete obrazovnog procesa važna te suštinski doprinosi, dok 9% smatra da je od 

presudnog značaja. Uspoređujući navedene podatke s prijašnjim anketama, moguće je uočiti da je 

ukupni postotak (73%) onih koji smatraju da je e-učenje važno za kvalitetu obrazovnog procesa, u 

laganom porastu prateći podatke od 2011. godine prema 2015. godini. 

 

12) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

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

razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 
1. Juraj Fosin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki sustavi u 

prometu i transportu 

Tema: Metoda rješavanja vremenski ovisnoga problema usmjeravanja vozila zasnovana na profilima brzina  
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2. Angelo Gary Markoč, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Tehničke znanosti/ elektrotehnika 

Tema: Dinamička promjena snage pilotskih signala i parametara upravljanja snagom sukladno trenutačnom 

opterećenju uzlazne veze u širokopojasnim sustavima s višestrukim pristupom po kodu 

3. Goran Čačić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij Tehničke 

znanosti/ elektrotehnika 

Tema: Poboljšanje provedbe mjera energetske učinkovitosti zasnovano na modelu energetskoga socio-

tehnološkoga profila 

4. Goran Mauša, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij Tehničke 

znanosti/računarstvo 

Tema: Poboljšanje postupaka za predviđanje programskih neispravnosti zasnovano na strojnom učenju 

5. mr. sc. Ivo Beroš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Tehničke znanosti/računarstvo 

Tema: Metoda najdubljega spusta za brzo numeričko rješavanje polinomnih sustava 

6. Jurica Babić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij Tehničke 

znanosti/računarstvo 

Tema: Multi-agent system for managing energy storage using electric vehicles (Višeagentski sustav za 

upravljanje skladištenjem energije s pomoću električnih vozila) 

7. mr. sc. Mihovil Ivas, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Tehničke znanosti/ elektrotehnika 

Tema: Vjerojatnost otočnoga pogona fotonaponske elektrane s više mrežnih izmjenjivačkih jedinica priključene 

na mrežu srednjega napona 

8. Petar Gabrić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij Tehničke 

znanosti/ elektrotehnika 

Tema: Metodologija eksperimentalnoga istraživanja dielektričkih naprezanja u uljno-barijernoj izolaciji 

transformatora 

9. mr. sc. Reni Banov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Tehničke znanosti/ elektrotehnika 

Tehnika: Metoda binarnih dijagrama odlučivanja za vrednovanje stabla kvara u nuklearnoj elektrani 

10. Vedran Sesar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij Tehničke 

znanosti/ elektrotehnika 

Tema: Regulacija željezničkoga prometa zasnovana na strukturno promjenjivim Petrijevim mrežama 

11. Ivica Ančić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij Strojarstvo i 

brodogradnja 

Tema: Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost brodskih integriranih energetskih sustava 

12. Matej Varga, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij geodezije i 

geoinformatike 

Tema: The Application of Crustal Models in Regional Modelling of the Earth´s Gravity Field (Primjena modela 

kore pri regionalnom modeliranju Zemljinoga polja sile teže) 

13.  mr.sc. Snježana Kirin, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Doktorski studij Tesktilna 

znanost i tehnologija 

Tema: Oblikovanje radnih metoda u tehnološkom procesu šivanja  

14.  mr.sc. Jasmina Družić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

poljoprivredne znanosti 

Tema: Bioaktivne komponente u plodovima i kemotipizacija eteričnih ulja gorke (Citrus aurantium L.) i sorata 

slatke naranče (Citrus sinensis L. Osbeck) 

15.  Darko Cenbauer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Evaluacija klonskih kandidata cv. Graševina (Vitis vinifera L.) izdvojenih u kutjevačkom vinogorju 

16.  Andreja Bujan Kovač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i 

zdravstvo 

Teme: Značaj postprocesiranja slike magnetske rezonancije mozga u prijeoperacijskoj dijagnostici bolesnika s 

farmakorezistentnom epilepsijom 
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17.  Ardian Biçaku, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Imaging features and clinical presentation of breast cancer patients at University Clinical Center of 

Kosova – Pristhina (Slikovne osobine i klinička prezentacija bolesnica s karcinomom dojke u Kliničkom Centru 

Kosova-Priština) 

18.  Arta Haxhiu, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Effectiveness of long term dopamine agonists therapy in patients with prolactinoma (Dugoročni učinci 

terapije agonistima dopamina u pacijenata s  prolaktinomom) 

19.   Bojana Gardijan, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Polimorfizmi gena za glukokortikoidne receptore i rizik metaboličkoga sindroma u bolesnika s 

incidentalomom nadbubrežne žlijezde 

20.  Ivana Samardžić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Doktorski studij 

farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Potencijalne klinički značajne interakcije lijekova u propisanoj farmakoterapiji izvanbolničkih pacijenata 

i modeli ljekarničkih intervencija 

21.  Jadranka Pejaković Hlede, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Doktorski studij veterinarske 

znanosti 

Tema: Vrijednosti hematoloških i biokemijskih pokazatelja u krvi pilića ozračenih in ovo malom dozom gama-

zračenja 

22.  Maja Banović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Vrijednost genotipizacije humanoga papiloma virusa u praćenju bolesnica s premalignim promjenama i 

početnim karcinomom vrata maternice nakon liječenja konizacijom 

23.  Slaven Falamić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Doktorski studij 

farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Utjecaj ljekarničkih intervencija na učinkovitost liječenja varfarinom bolesnika starije životne dobi u 

ruralnim područjima 

24.   Zinka Matković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Doktorski studij biomedicina i zdravstvo 

Tema: Evaluation of nutritional status and physical performance in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease (Procjena nutritivnoga statusa i fizičke sposobnosti bolesnika s kroničnom opstrukcijskom bolešću pluća) 

25.  mr.sc. Ines Sjerobabski Masnec, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorsko studij Dentalna medicina 

Tema: Indikatori kvalitete života bolesnika s dermatološkim bolestima koje se manifestiraju na licu 

26.  Ljubica Vazdar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij biologije 

Tema: Utjecaj polimorfizma gena HER-2/neu na kardiotoksičnost uzrokovanu monoklonskim protutijelom 

trastuzumabom  

27.  Ivana Pulić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij kemije 

Tema: Structural characterization of Helicobacter pylori proteins required for survival of the bacterium 

(Strukturna karakterizacija proteina bakterije Helicobacter pylori važnih za njezino preživljavanje  

28. mr. sc. Albina Osrečki, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Vanjsko djelovanje Europske unije: nekonzistentnost političkoga procesa i nekoherentnost ciljeva na 

primjeru mediteranske regije 

29. Dinko Kolarić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

kineziologije 

Tema: Utjecaj vanjskih i unutarnjih rizičnih čimbenika na ozljede u skijanju 

30. Saša Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta 

Tema: Slobodno vrijeme kao čimbenik socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju 

31.  mr. sc. Ivica Musa, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove, 

Poslijediplomski doktorski studij religijskih znanosti 

Tema: Uloga monoteizma u kulturno-antropološkoj teoriji Jana Assmanna 
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32.  Filip Novosel, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij ranog novog 

vijeka 

Tema: Društvene prilike i svakodnevlje Zadra u pozadini vojnih zbivanja za vrijeme Kandijskoga rata  

33.  Lana Batinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij psihologije 

Tema: Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi 

34. Maja Lasić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij književnosti, 

izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Hrvatska drama u kazališnom životu Mostara od 1879. do 2010.  

35.   Perica Domijan, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest stanovništva 

Tema: Povijesnoantropološki aspekti dubrovačkih preradbi Moliereovih komedija 

36.  Radmila Šutalo, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest stanovništva 

Tema: Židovi u Dubrovniku u prvoj polovini 20. stoljeća 

37.  Ariana Violić-Koprivec, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijest stanovništva 

Tema: Doseljavanje iz mediteranskih zemalja u Dubrovnik (1808. – 1918.) 

38.  Maja Kelić, Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost 

Tema: Phonological representations and phonological skills in children with dyslexia in Croatian (Fonološke 

predodžbe i fonološke vještine u djece s disleksijom u hrvatskome) 

39.  Tamara Sladoljev-Agejev, Sveučilište u Zagrebu, Poslijediplomski doktorski studij  

Jezik i kognitivna neuroznanost 

Tema: Kognitivna obrada ekspozitornoga teksta u drugome ili stranome jeziku 

 

*** 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća stručnoga povjerenstva fakultetskoga vijeća 

kojim je ustanovljeno da je došlo do administrativne pogreške na sastavnici, donijelo je sljedeći  

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija

1. Vendi Jukić Buča, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet,  

odobrena tema: Kasnoantička i srednjevjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u 

kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre 

 

ispravak teme: Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u 

kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre 

 

Profesor Orlić ima primjedbe tehničke naravi u vezi predloženih doktorskih tema pristupnika Mateja 

Varge (redni broj 12.) i Ardiana Biçakua (redni broj 17.). Kod prve predložene teme ispravan naziv na 

engleskom jeziku trebao bi biti - The application of crustal models in regional modelling of the 

Earth´s gravity field. Kod druge predložene teme ispravan naziv na hrvatskom jeziku trebao bi biti - 

Slikovne osobine i klinička prezentacija bolesnica s karcinomom dojke u Kliničkom centru Kosova-

Priština. 

 

Prorektor Judaš skreće pozornost na temu pristupnice Vendi Jukić Buče u vezi čije teme je 

prethodno došlo do administrativne pogreške na sastavnici, te se predlaže ispravak teme na način kao 

što je i dostavljeno u prijedlogu. 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti uz uvažavanje gore 

navedenih primjedbi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši iznesene primjedbe odobrio gore 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti.
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13) Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene 

djelatnosti u 2014. godini 

 

Prorektor Judaš obavještava članove Senata kako je Ministarstvo od Sveučilišta u Zagrebu tražilo da 

se pošalje Izvještaj o raspodjeli i potrošnji sredstava doznačenih za financiranje znanstvene djelatnosti 

u 2014. godini. Ministarstvo je poslalo obrazac s propisanim rubrikama. Obrasci su proslijeđeni 

računovodstvima sastavnica koja su obavila svoj dio posla. Sveučilište će objediniti sve tražene 

podatke i poslati ih Ministarstvu. 

 

14) 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. 

 

15) Financijska pitanja 

a) Prijedlog Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i 

materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 
Prorektor Lazibat navodi kako je temeljem Odluke Vlade RH o punoj subvenciji 

participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova 

javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 

2016./2017. i 2017./2018., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svim sveučilištima 

poslalo tzv. programski ugovor. O potonjem ugovoru riječi je bilo na Rektorskom zboru gdje 

su se rektori svih sveučilišta složili da takav ugovor predložen od Ministarstva nije moguće 

potpisati. Sveučilište u Zagrebu napravilo je nadopunu ugovora u obliku prijedloga Ugovora o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. Nadopune se 

najviše vide u čl. 3 i čl. 10. Ugovora. S obzirom da u prvobitnoj verziji nije bilo navedeno koji 

se točno troškovi pokrivaju iz programskog ugovora, a koje se nastavlja financirati iz 

cjelovitog iznosa, u nadopunjenom prijedlogu u čl. 3. ti troškovi precizno su istaknuti. U čl. 3. 

prijedloga Ugovora naveden je popis konta, te što se financira iz programskih ugovora, a što 

ostaje u cjelovitom iznosu. Nadalje, za potrebe osiguravanja nesmetanog obavljanja redovne 

djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u prijedlogu Ugovora je navedeno kako se Ministarstvo 

obvezuje dodatno osigurati sredstva za pokriće osnovnih materijalnih troškova (troškovi 

hladno pogona) u visini 50 milijuna kuna za svaku akademsku godinu. Prorektor navodi da 

ukoliko se prihvati prijedlog Ugovora te u cjelovitom iznosu ostanu stipendije, Studentski 

zbor i sport, tada će se mijenjati odluka Senata jer se navedene kategorije neće više financirati 

iz programskih ugovora, nego iz cjelovitog iznosa. Podsjeća kako se ranije predlagalo da se 

Ugovor sklopi na jednu akademsku godinu, ali predstavnici Ministarstva su rekli kako odluka 

Vlade glasi na tri akademske godine, te da se Ugovor ne može sklopiti na kraće razdoblje. Čl. 

10. prijedloga Ugovora napravljeno je kompromisno rješenje s obzirom da je navedeno kako 

su ugovorne strane suglasne da će se prije početka akademske godine 2016./2017. i 

2017./2018. provesti analiza provedbe ugovora te otvoriti mogućnost izmjena ili dopuna, 

odnosno raskida ugovora. Prorektor smatra da bi se predloženi ugovor mogao potpisati s 

obzirom da su u njega ugrađeni mehanizmi koji jamče da isti ne bi bio štetan za Sveučilište u 

Zagrebu. Predloženu verziju Ugovora podržali su prethodno Rektorski zbor, Obor za 

proračun, Rektorski kolegij u užem sastavu te Rektorski kolegij u širem sastavu. Ukoliko 

prijedlog Ugovora podrži Senat, isti bi se uputio Ministarstvu na potpis. 
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Profesor Bakić ističe da je prijedlog Ugovora kakav se želi potpisati razmatran na Odboru za 

proračun na kojem je dana jednoglasna podrška. Ipak, više članova Odbora dalo je određene 

rezerve u pogledu realističnosti pristanka Ministarstva na zahtjev Sveučilišta za dodatnih 50 

milijuna kuna za pokriće osnovnih materijalnih troškova. Na Odboru je bilo rečeno da će, u 

situaciji ako Ministarstvo ne prihvati predloženi Ugovor, po svemu sudeći, Sveučilištu za ovu 

akademsku godinu pripasti sredstva od subvencija na način kako su izračunata i kako slijede iz 

odluke Vlade. U pogledu potonjeg postoji problem jer odluka Vlade eksplicite glasi drugačije. 

Naime, u čl. 8. piše da se odluka Vlade odnosi na ona javna sveučilišta, veleučilišta i visoke 

škole koja s Ministarstvom potpišu trogodišnje ugovore. Postavlja se pitanje, u kakvoj poziciji 

se nalazi Sveučilište u Zagrebu ukoliko Ministarstvo ne pristane na potpisivanje predloženog 

Ugovora koji je za Sveučilište povoljniji u odnosu na prvotno predloženi Ugovor. 

 

Prorektor Lazibat smatra da Sveučilište treba pokazati dobru volju da želi potpisati Ugovor, 

ali ne pod bilo koju cijenu. Sveučilište ne pristaje na potpisivanje štetnog Ugovora kojim bi na 

samom početku bilo zakinuto s otprilike 50 milijuna kuna. Ukoliko se Ugovor ipak ne potpiše, 

nakon parlamentarnih izbora vodit će se pregovori s novom Vladom RH.  

 

Profesor Orlić navodi kako se u prijedlogu Ugovora u čl. 8. nigdje ne spominje poticanje 

STEM (prirodnog, tehničkog, biomedicinskog i biotehničkog) područja. Skreće pozornost na 

činjenicu kako je SAD prvi uveo poticanje navedenih područja budući da je uočena poveznica 

između stagnacije gospodarstva i smanjenog broja kvalitetno obrazovanog kadra u tim 

područjima. U odluci Vlade iz srpnja 2015. prepoznata je važnost STEM područja s obzirom 

da je u 2. točki kao jedan od ciljeva subvencioniranja participacije redovitih studenata u 

troškovima studija navedeno i poticanje visokih učilišta na povećanje broja upisanih studenata 

u studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, 

biomedicinskom i biotehničkom području. Profesor se poziva i na čl. 86. st. 5. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojem sveučilišta mogu s Ministarstvom 

potpisati jednogodišnje ili višegodišnje ugovore o subvenciji participacije redovitih studenata 

u  troškovima studija, u kojima se obvezno navode ciljevi subvencije, aktivnosti i rezultati za 

ostvarenje ciljeva, indikatori praćena provedbe te dinamika dostave izvještaja o provedbi 

ugovora. Iz svega navedenog, profesor smatra da bi u čl. 8. prijedloga Odluke kao jedan od 

ciljeva trebalo eksplicite navesti i stimuliranje STEM područja na način kako je to definirano 

točkom 2. odluke Vlade.  

 

Prorektor Lazibat navodi kako Ministarstvo u dostavljenom prijedlogu Ugovora nije kao cilj 

navelo poticanje STEM područja, nego su navedena dva cilja: 1. olakšavanje pristupa studiju 

studentima slabijega socijalno-ekonomskog statusa 2. olakšavanje pristupa studiju studentima 

s invaliditetom. Došlo se do zaključka da ukoliko bi se isticalo pojedino područje, radilo bi se 

o diskriminaciji budući da je jedno od temeljnih načela da svaki studijski program mora imati 

jednak pristup. Također, postavlja se i ustavno pitanje smije li Ministarstvo nametati ciljeve 

sveučilištima. Prema riječima prorektora, to ne znači da se neće podržati napore koji idu u 

prilog STEM područja. Sastavnice koje imaju programe iz STEM područja mogu za cilj 

postaviti poticanje STEM područja te mogu dio sredstava koja će dobiti u većoj mjeri 

usmjeriti prema studentima iz tog područja. Prorektor smatra da u vezi predmetne teme 

Sveučilište može reagirati preko stipendija na način da se veći broj stipendija dodjeli 

studentima STEM područja. 

 

Dekan Baletić se nadovezuje na komentare o važnosti pojedinih područje te ističe kako je 

trenutno, kreativna industrija treća industrija po važnosti u Europi. Ipak, smatra da fakulteti 

kao sastavnice Sveučilišta moraju zajednički djelovati te da bi trebalo podržati navedeni 

prijedlog Ugovora s obzirom na okolnosti u kojima se država nalazi. 

 

Dekan Zelić komentira drugi cilj iz čl. 8. prijedloga Ugovora, a koji se tiče olakšanja pristupa 

studija studentima s invaliditetom. Navodi da Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije u 

zadnjih deset godina nema evidentirano niti jednog studenta koji bi spadao u navedenu 
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kategoriju, zbog čega Fakultet ne može zadovoljiti tu mjeru te se nada da to Sveučilište neće 

od Fakulteta očekivati. 

 

Prorektor Lazibat odgovara da tamo gdje nije moguće angažirati studenta s posebnim 

potrebama, Sveučilište za to plaća novčana sredstva koja bi se onda povukla iz Ministarstva. 

Takav student se ili može zaposliti ili Sveučilište daje sredstava da se takvog studenta zaposli 

negdje drugdje.  

 

Profesor Orlić ponavlja kako su odlukom Vlade u 2. točki jasno definirana tri cilja 

subvencioniranja redovitih studenata u troškovima studija među kojima je navedeno i 

poticanje STEM područja. 

 

Prorektor Lazibat se poziva na prvi cilj iz odluke Vlade u kojem se navodi da je potrebno 

osigurati jednaki pristup svim programima što je kontradiktorno trećem cilju koji se odnosi na 

STEM područje. Zato prijedlog Ugovora nije jednak odluci Vlade. Prorektor ponavlja kako je 

navedeni prijedlog prihvaćen od strane Rektorskog zbora. 

 

Prorektor Judaš smatra da ono što Vlada RH govori u vezi poticanja visokog obrazovanja ne 

mora nužno biti i pametno. Prorektor ističe da je prijevod STEM područja kakav je naveden u 

odluci Vlade pogrešan. Akronim STEM nigdje u engleskom jeziku ne obuhvaća medicinsko i 

biomedicinsko područje uslijed čega proizlazi da je u odluci Vlade korištena proizvoljna 

terminologija. Prorektor ističe kako je biomedicinsko područje od 2009. godine povećalo broj 

novoupisanih studenata za 60, te da unatoč tome isto nije prepoznato od strane politike. 

Ukoliko Vlada RH smatra da nešto u državi treba biti prioritet, te da to treba razviti, onda 

treba osigurati dodatna sredstva. Gledano šire, ukoliko će se poticati STEM područje, na 

kojim radnim mjestima će se osobe zapošljavati u situaciji kad se ne otvaraju nova radna 

mjesta zbog čega su mladi visokoobrazovani ljudi primorani ista potražiti u inozemstvu. 

 

Rektor Boras navodi kako je svjestan važnosti STEM područja zbog čega je i imenovao 

dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Mislava Grgića za posebnog 

savjetnika za područja STEM i međunarodne projekte. Rektor naglašava kako je jedan od 

bitnih problema činjenica da se relativno malen broj osoba upisuje na studijske programe koji 

se tiču fundamentalnih znanosti poput matematike, fizike itd. Potrebno je privući veći broj 

kvalitetnih studenata u tim područjima, na način da ih se stimulira dobrim stipendijama. 

Rektor predlaže članovima Senata da se pristupi glasanju o prijedlogu Ugovora s kojim bi se 

išlo prema Ministarstvu. 

 

Akademik Ježić postavlja retoričko pitanje obvezuje li Hrvatsku terminologija koja je u 

određenom trenutku popularna u SAD-u u smislu promjene zakonskih odredbi koje su na 

snazi. Smatra da je u Hrvatskoj podjela znanosti mnogo preciznija nego u SAD-u. Važno je 

podupirati one studije koji su potrebni, a na kojima ima premalen broj studenata, ali s druge 

strane, ne smije se uvoditi nekakva američka formula koja bi zbog novih kriterija uvela 

diskriminacije među područjima. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je, uz tri suzdržana glasa, prijedlog Ugovora o 

sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 

Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 

b) Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu 

 
Prorektor Lazibat ističe kako su sastavnice, sukladno odluci Vlade i Senata, u obvezi 

Sveučilištu dostavljati modele naplate participacije školarina koje su odabrale, a koje je Senat 

dužan potvrditi. Prorektor predlaže da se u paketu potvrde oni modeli koje je Sveučilište do 
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sad zaprimilo. Za sastavnice koje nisu još dostavile modele, potvrđivanje će se obaviti na 

Senatu nakon što ih Sveučilište zaprimi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio pristigle modele naplate 

participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

16) Ostalo 

Obavijesti: 

 Veni Sancte Spiritus 

 
Rektor Boras navodi da će se, kao i svake godine, novu akademsku godinu započeti s 

Euharistijskim slavljem koje će predvoditi uzoriti gospodin Josip kard. Bozanić, Veliki 

kancelar Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i nadbiskup zagrebački. 

Veni Sance Spiritus slavit će se u zagrebačkoj katedrali u četvrtak, 22. listopada 2015. godine 

u 18 sati. Rektor Boras i prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta 

pozivaju sve članove Senata, a posebno dekane i prodekane sastavnica. Rektor obavještava da 

je kao novoimenovani predsjednik Rektorskog zbora pozvao sve rektore i prorektore svih 

javnih sveučilišta u Hrvatskoj da također prisustvuju Euharistijskom slavlju. 

 

 Dies Academicus 

 
Rektor Boras podsjeća da će se u utorak, 3. studenoga 2015. godine održati Dies 

Academicus, odnosno Dan Sveučilišta u Zagrebu. Preliminarni program predviđa polaganje 

vijenca preminulim profesorima i studentima Sveučilišta u Zagrebu na Mirogoju, svečanu 

sjednicu Senata na kojoj će se dodijeliti Nagrada ”Fran Bošnjaković”, Nagrada ”Andrija 

Mohorovičić”, počasna zvanja professor emeritus, te posebna priznanja. Također, podjelit će 

se i priznanja profesorima Sveučilišta u Zagrebu umirovljenima u akademskoj godini 

2014./2015. 

 

Prorektor Šimpraga upućuje čestitku dvjema sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Naime, 22. rujna 

2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa predstavljena su četiri projekta koji su 

odabrani kroz postupak na temelju poziva i priprema zaliha infrastrukturnih projekata za europski 

fond, za regionalni razvoj u razdoblju 2014 – 2020. Od četiri projekta, financijsku potporu dobili su 

Fakultet strojarstva i brodogradnje (projekt: Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, 

iznos: preko 25 milijuna kuna) i Prehrambeno-biotehnološki fakultet (projekt: Opremanje 

poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija, iznos: preko milijun kuna). 

 

Prorektor Šimpraga informira članove Senata o novom projektu Sveučilišta u Zagrebu. Rektor 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Boras potpisao je sporazum sa zagrebačkom Z1 televizijom s kojom 

se pokreće televizijska emisija ”Sveučilišni Zagreb”. U idućih godinu i pol dana bit će prikazano oko 

50-ak emisija u kojima će se predstavljati aktivnosti sastavnica i Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. 

Prorektor moli da se ubuduće dekani odazivaju na poziv za gostovanjem u emisiji ili za davanjem 

izjava. Također, osigurani su nastupi i u emisiji  ”Zoom” Z1 televizije koja se prikazuje uživo. Dekani 

sastavnica imat će prilike gostovati u navedenoj emisiji povodom dana fakulteta. Cilj projekta jest 

povećati vidljivost i društveni utjecaj Sveučilišta u Zagrebu. 

 

*** 

 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:30 sati. 
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