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ZAPISNIK 

 

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

održane u četvrtak, 19. svibnja 2016. 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. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

4. Prof. dr. sc. Mladen Brezović – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja 

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

6. prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

7. Prof. dr. art. Enes Midžić – predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

9. Izv. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, Stomatološki fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet 

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

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

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

24. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

28. Prof. dr. sc. Miroslav Požek, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

37. Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, Geodetski fakultet 

38. Izv. prof. dr. sc. Josip Mesec, Geotehnički fakultet 

39. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

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

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

42. Prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

45. Red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

47. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

48. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

49. Karlo Radmanić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

50. Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

51. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

52. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

53. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, Faramceutsko-biokemijski fakultet 

- Prof. dr. sc. Gojko Balabanić, Građevinski fakultet 

- Prof. dr. sc. Franjo Cajner, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

- Prof. dr. sc. Jagoda Šušković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

- Prof. dr. sc. Dubravka Težak, Učiteljski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 
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- mr. sc. Tamara Dagen, glasnogovornica Sveučilišta 

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

- Petra Kraljević, mag. komunikologije, Ured za odnose s javnošću 

- Igor Rosan, mag. iur., Ured za ljudske resurse 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 10. redovitu sjednicu Senata u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje dopune dnevnoga reda 

na način da se: 

  

 u točki 14) Financijska pitanja iza pod točke 14.3) Konsolidirano financijsko izvješće 

Sveučilišta u Zagrebu za 2015. doda pod točka 14.4) Raspodjela sredstava sa proračunske 

stavke K 621143 za potrebe opremanja nove zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu  

 iza točke 17) Potvrđivanje izbora dekanice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u 

Zagrebu, izv. prof. art. Franke Perković Gamulin doda nova točka 18) Potvrđivanje izbora 

dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidije Kos-

Stanišić čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj 

 iza točke 20) Potvrđivanje izbora dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Klaudia Papa doda nova točka 21) Potvrđivanje izbora dekana Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Dalibora Cikojevića čime se preostale točke pomiču za 

jedan redni broj 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. travnja 2016. godine 

 

3) Izbori u zvanja  

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

redovitoga profesora – trajno 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

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

profesora – trajno 

d) Potvrda izbora na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika – trajno  

 

4) Odluka o izmjeni Odluke o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u 

sastav Sveučilišta u Zagrebu 

 

5) Izvješće o upisu u I. godinu diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. 

 



 4 

6) Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

7) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

8) Sveučilišna nastavna literatura 

 

9) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

10) Međunarodna suradnja 

 

11) Prijedlog (novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

12) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu 

u Zagrebu 

 

13) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih 

programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

14) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa Državnog proračuna za 2016. iz aktivnosti A621001 – 

redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (troškovi 

plaća, troškovi prijevoza, sistematski pregledi i novčana naknada) 

b) Konsolidirani izvještaj o potrošnji sredstava Ugovora o punoj subvenciji participacije 

redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama  2012./2013., 2013./2014. i 

2014./2015. u ak. god. 2014./2015. 

c) Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2015. 

d) Raspodjela sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe opremanja nove 

zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimira Guzovića  

 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića i izv. prof. dr. sc. Maria Cifraka 

 

17) Potvrđivanje izbora dekanice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Franke Perković Gamulin 

 

18) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Lidije Kos-Stanišić 

 

19) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Hrvoja Golda 

 

20) Potvrđivanje izbora dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Klaudia 

Papa 

 

21) Potvrđivanje izbora dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Dalibora 

Cikojevića 
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22) Potvrđivanje izbora dekanice Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija 

 

23) Potvrđivanje izbora dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira 

Jambrekovića 

 

24) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

25) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

26) Ostalo 

a) Sudjelovanje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica na 7. Zagrebačkom 

energetskom tjednu 

b) Natječaj za vizualni identitet Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2016. 

 

 

*** 

 

1) Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Nakon detaljnoga izvještaja za svakog od sljedećih predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu da se 

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

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

temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

R.

b 

Ur. 

br. 

IME PREZIME Visoko učilište Izvjestitelj/-ica 

1. 602-

04/16

-16/4 

prof. dr. sc. 

Dubravka  

BJEGOVIĆ Građevinski fakultet predsjednik povjerenstva, 

prof. dr. sc. Gojko Balabanić  

2. 602-

04/16

-16/6 

prof. dr. sc. 

Tomislav 

FILETIN Fakultet strojarstva i 

brodogradnje 

predsjednik povjerenstva, 

prof. dr. sc. Franjo Cajner  

3. 602-

04/16

-

16/10 

prof. dr. sc. Daslav HRANUELI Prehrambeno-

biotehnološki fakultet 

predsjednica povjerenstva, 

prof. dr. sc. Jagoda Šušković  

4. 602-

04/16

-16/9 

prof. dr. sc. Stjepan HRANJEC Učiteljski fakultet predsjednica povjerenstva, 

prof. dr. sc. Dubravka Težak  
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno odluku o  dodjeli počasnog zvanja i 

titule professor emeritus gore navedenim predloženicima.

 

2) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. travnja 2016. godine 

 

 Rektor Boras informira Senat o trenutnoj situaciji s dobivanjem prethodne suglasnosti 

Ministarstva za raspisivanje natječaja te o znanstvenim potporama. Rektor podsjeća da zadnjih 

četiri mjeseca od Ministarstva nije dobivena niti jedna prethodna suglasnost koja je 

Sveučilištu temelj za izdavanje suglasnosti za raspisivanje natječaja za radna mjesta. Na 

Rektorskom zboru postavljen je upit pomoćnicima ministra Šustara koji su naveli kako su svi 

relevantni dokumenti potpisani od strane pomoćnika ministra te dostavljeni ministru koji treba 

odlučiti o potpisivanju istih. Nadalje, uskoro bi se trebalo dobiti potpore za znanost i to na 

način da se koristi prošlogodišnji model kako se ne bi gubilo vrijeme na raspisivanje natječaja. 

Rektor se nada kako će se već na idućoj sjednici Senata predviđenoj za 14. lipnja 2016. godine 

moći prihvatiti usuglašeni prijedlog za raspodjelu sredstava za  potpore znanstvenim i 

umjetničkim istraživanjima. Apelira na dekane, prodekane za znanost te na vijeća područja da 

budu spremni na vrijeme se uključiti u postupak raspodjele sredstava. 

 

 Prorektor Šimpraga skreće pozornost na činjenicu da je Gradska skupština Grada Zagreba 

raspisala natječaj za nagradu Grada Zagreba. Prorektori Sveučilišta u Zagrebu su kao 

kandidata predložili rektora Borasa zbog iznimnoga doprinosa u promicanju akademskih 

vrijednosti, znanstvenoga i nastavnoga rada. Prorektor navodi kako je zaključkom Gradske 

skupština Grada Zagreba rektoru Borasu dodijeljena nagrada Grada Zagreba koja će mu biti 

uručena na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja 2016. godine u Staroj gradskoj vijećnici. 

 

 Rektor Boras podsjeća da je od Ustavnoga suda zatražio mišljenje u vezi članka 8. Zakona o 

hrvatskom kvalifikacijskom okviru odnosno činjenice da se u 7. razinu uvrstilo sveučilišne 

diplomske studije, specijalističke diplomske stručne studije te poslijediplomske specijalističke 

studije čime se iste izjednačilo. Ustavni sud se o navedenom očitovao na način da je propisao 

kako je zakonodavac dužan do 31. prosinca 2016. godine promijeniti zakon odnosno da 

navedeni sveučilišni i stručni studiji iz 7. razine ne mogu biti u istom rangu. Rektor napominje 

kako osobno nema ništa protiv stručnih studija koje prema propisima mogu izvoditi i 

sveučilišta, ali smatra da je potrebno praviti razliku između stručne i znanstveno-stručne 

razine. Rektor se u nastavku zahvaljuje dekanima koji su svojim izjavama podržali stav 

iznesen u mišljenju upućenom Ustavnom sudu u siječnju ove godine. 

 

Profesor Derenčinović navodi kako Pravni fakultet podržava odluku Ustavnoga suda. Skreće 

pozornost na diskrepanciju koja je postojala između Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom 

okviru u dijelu koji se tiče specijalističkih stručnih diplomskih studija i Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju. Iz Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru dalo se 

zaključiti da postoji direktna prohodnost sa razine 7. gdje su uvršteni specijalistički diplomski 

stručni studiji na razinu 8. gdje se nalaze poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji. S 

druge strane, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju je potonju situaciju 

izričito isključivao propisujući da se poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij može 

upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnoga studija. U nastavku profesor Derenčinović 

skreće pozornost na paragraf 32. odluke Ustavnoga suda u vezi uvjeta za upis na 

poslijediplomski specijalistički studij. Iz navedenoga paragrafa proizlazi da se, u skladu sa 

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, poslijediplomski specijalistički 

studij isto kao i poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij može upisati samo nakon 

završetka diplomskoga sveučilišnoga studija, a da specijalistički diplomski stručni studiji 

izlaze izvan toga akademskoga okvira. S druge strane, opći akti Sveučilišta i sastavnica 

drugačije reguliraju navedenu situaciju pa se postavlja pitanje smatra li se usputno mišljenje 

Ustavnog suda o nečemu što nije bio predmet odlučivanja u užem smislu obvezujuće u smislu 
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da će se onemogućiti upisivanje specijalističkih poslijediplomskih studija koji po svojoj 

prirodi nisu znanstvenoga nego stručnoga karaktera. 

 

Rektor Boras se nadovezuje na profesora Derenčinovića i navodi da, ukoliko bude potrebno, 

o svim spornim pitanjima napravit će se konzultacije unutar Sveučilišta te raspraviti i na 

Senatu. 

 

Prorektor Lazibat navodi kako je obrazloženje Ustavnoga suda vrlo jasno i koncizno. Zakon 

o hrvatskom kvalifikacijskom okviru godinama stvara nered u sustavu visokoga obrazovanja. 

Ustavni sud smatra da se specijalistički poslijediplomski studij ne može upisati bez prethodno 

stečenoga akademskoga zvanja koje je različito od stručnoga zvanja. U Zakonu o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju jasno piše da se sveučilišni specijalist može postati nakon 

što se stekne akademska titula magistar struke ili doktor medicine. Prorektor skreće pozornost 

na činjenicu da su uvjeti za osnivanje i izvođenje stručnih studija što podrazumijeva inicijalnu 

akreditaciju i reakreditaciju različiti u odnosu na osnivanje i izvođenje sveučilišnih studija. U 

nastavku navodi da Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru omogućuje situaciju da netko 

tko nema četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje niti maturu upiše kratki stručni studij te 

stekne razinu 5. nakon čega su mu „otvorena vrata“ i za više razine. Odlukom Ustavnoga suda 

zakonodavac će trebati redefinirati Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 9. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 19. travnja 2016. 

godine. 

 

3) Izbori u zvanja 

 

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

zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

  

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

redovitoga profesora – trajno 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

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

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto. 

 

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

profesora – trajno 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

naslovno znanstveno – nastavno zvanje. 

 

d) Potvrda izbora na znanstveno radno mjesto znanstvenoga savjetnika – trajno  

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor na 

znanstveno radno mjesto. 

 

4) Odluka o izmjeni Odluke o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u 

sastav Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras podsjeća kako je Senat na svojoj sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine donio 

Odluku o uključenju Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastav Sveučilišta u 

Zagrebu kojom je bilo određeno da će se ustroj i djelovanje Filozofskog fakulteta Družbe Isusove pod 

novim nazivom urediti Statutom i općim aktima Fakulteta koji će se donijeti u roku od šest mjeseci od 

stupanja na snagu odluke. S obzirom da navedeno još nije provedeno, prijedlog je da se produlji rok za 

donošenje Statuta i općih akata za dodatnih šest mjeseci. 

 

Profesor Talanga podržava donošenje predložene odluke, ali izražava i žaljenje zbog činjenice da se 

status Hrvatskih studija ne rješava paralelno i na sličan način kao sa Filozofskim fakultetom Družbe 

Isusove. Ističe da Filozofski fakultet Družbe Isusove čini jedan od odjela Hrvatskih studija odnosno 

10% od ukupne cjeline. Predložena odluka za posljedicu će imati činjenicu da će se idućih šest mjeseci 

preko Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija provoditi natječaji i napredovanja za radna 

mjesta. S tim u vezi postavlja upit postoji li zabrana da Znanstveno-nastavno vijeće provodi navedene 
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natječaje i napredovanja s obzirom da je 1. veljače 2016. rektor donio Odluku o pokretanju postupka 

rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja Hrvatskih studija te o imenovanju 

Odbora za provedbu postupka rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja 

Hrvatskih studija. Navedenom odlukom određeno je da se do okončanja postupka i donošenja odluke 

o pravnom statusu, znanstveno-nastavnom profilu i ustroju Hrvatskih studija obustavlja provođenje 

postupka za izbor i zapošljavanje novih djelatnika u suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima na 

Hrvatskim studijima. Drugim riječima, zabrana se odnosi na Hrvatske studije, ali ne i  Filozofski 

fakultet Družbe Isusove zbog čega su Hrvatski studiji kadrovski blokirani. 

 

Rektor Boras skreće pozornost da je na dnevnom redu pitanje produljenja roka za donošenje općih 

akata za Filozofski fakultet Družbe Isusove. Vezano uz odluku o obustavi natječaja, ista je donesena s 

obzirom na prethodnu obavezu rješavanja pravnoga statusa Hrvatskih studija te kako se ne bi 

prejudicirao smjer u kojem će ići zapošljavanje kadrova. Rektor pojašnjava da je 9. veljače 2016. 

donio Odluku o izmjeni i dopuni ranije spomenute odluke kojom je navedeno kako se provođenje 

postupka za izbor i zapošljavanje novih djelatnika u suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima na 

Hrvatskim studijima produljuje najdulje do kraja ljetnoga semestra ove akademske godine. Rad 

Odbora za provedbu postupka rješavanja pravnoga statusa Hrvatskih studija intenzivirat će se u lipnju 

ove godine. 

 

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

Filozofskog fakulteta Družbe Isusove kao ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. 

5) Izvješće o upisu u I. godinu diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 

2015./2016. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić informira članove Senata o Izvješću o upisu u I. godinu diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016. koje obuhvaća jesenski i proljetni 

upisni rok. Prorektorica navodi da je vidljiva tendencija smanjenja upisanih studenata na diplomskim 

studijima. Popunjenost na ukupnoj kvoti je na razini od 66,1% što je za 1,63% manje nego prošle 

godine (67,73%). Redoviti studij je popunjen sa 71,51% što je za 2,15% manje nego prošle godine 

(73,66%), a izvanredni sa 43,71% (3,53% više nego prošle godine). Popunjenost kvote sa stranim 

studentima je svega 8% što je čak za 5,28% manja popunjenost nego prošle godine (13,28%). U 

cjelini, ove su godine najslabiju popunjenost imali studiji humanističkoga područja te diplomski studij 

Protestantska teologija. Na diplomskom studiju Sestrinstvo Medicinskoga fakulteta došlo je do upisa 

iznad upisne kvote, za 8 mjesta više kao i na diplomskom Pedagogije – jednopredmetno na koji je 

upisano 6 studenata više. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Izvješće o upisu u I. godinu 

diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016. 

 

6) Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić poziva sastavnice da na svojim fakultetskim/akademijskim vijećima 

razmotre problematiku upisnih kvota za diplomske studije i pripreme prijedloge upisnih kvota i 

upisnih kriterija u upis u akademsku godinu 2016./2017. od 3. lipnja 2016. godine, kako bi se o tim 

prijedlozima moglo raspraviti na sjednici Senata u lipnju, a natječaj za upis obavio najkasnije u srpnju 

2016. godine. Vezano uz uvjete, oni su gotovo isti kao i prošle godine. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o utvrđivanju 

prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za diplomske studije za akademsku  

godinu 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu. 
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7) Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić informira članove Senata o prijedlogu Akademskoga kalendara 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Akademski kalendar Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017. 

 

8) Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu primilo od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 76. sjednici Povjerenstva, održanoj 3. svibnja 2016. 

godine, 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: 

 

DENTALNI MATERIJALI, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Ketij Mehulić. Predlagatelj je 

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

POSLOVANJE U VANJSKOJ TRGOVINI, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Božo Matić. 

Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

HISTORIJSKA GRAMATIKA UKRAJINSKOG JEZIKA, 1. DIO, sveučilišni udžbenik, autori: izv. 

prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko i izv. prof. dr. sc. Iulija Iusyp Iakymovych. Predlagatelj je Filozofski 

fakultet  Sveučilišta u Zagrebu. 

 

REHABILITACIJA PUTEM POKRETA - INTEGRATIVNI PRISTUP POTICANJU RAZVOJA 

DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I PODIZANJU KVALITETE ŽIVOTA OSOBA 

S INVALIDITETOM, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš. Predlagatelj je 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PYTHON ZA ZNATIŽELJNE - SASVIM DRUKČIJI POGLED NA PROGRAMIRANJE, sveučilišni 

priručnik, autori: izv. prof. dr. sc. Zoran Kalafatić, Antonio Pošćić, mag. ing., izv. prof. dr. sc. Siniša 

Šegvić i mr. sc. Julijan Šribar. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

VIŠEDIMENZIONALNOST ODRŽIVOG RAZVOJA, sveučilišni priručnik, autori: izv. prof. dr. sc. 

Vlatka Bilas, doc. dr. sc. Sanja Franc i prof. dr. sc. Rajko Ostojić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

9) 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: 
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1. Iris Odak Plenković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

tema: Wind speed prediction using the analog method over complex topography (Prognoza brzine 

vjetra upotrebom metode analogona nad složenom topografijom) 

2. Tonči Cvitanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

tema: Niskodimenzionalni kvantni magnetizam u SeCuO3 i m-NO2PhBNO 

3. Zoran Rukelj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

tema: Međuvrpčana pobuđenja u heksagonalnim dvodimenzionalnim vodljivim sustavima 

4. Maja Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

tema: Međudjelovanje atmosfere i mora, oblikovanje valnih paketa na otvorenomu moru i 

poplavljivanje obalnoga područja 

5. Dorotea Polović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

tema: Genetic and environmental factors underlying phenotypic traits in the Mediterranean mussel 

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Utjecaj genetičkih i okolišnih čimbenika na fenotipska 

obilježja mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819.) 

6. Tomislav Kurečić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

tema: Sedimentologija i paleoekologija pliocenskih Viviparus slojeva Vukomeričkih gorica 

7. Silvana Jurenec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

tema: Uloga ekspresije receptora NOTCH1 i liganada JAGGED1 i DLL1 u krvotvornim matičnim 

stanicama mikrookoliša multiploga mijeloma  

8. Mirko Grubor, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

tema: Povezanost polimorfizama gena za serotoninske receptore 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5HT2C i 

5-HT6 u oboljelih od shizofrenije i akutnih ekstrapiramidnih nuspojava haloperidola  

9. Marina Čeprnja, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

tema: Identifikacija mikroorganizama iz urina genomskom i proteomskom analizom 

10. Ivana Ljubičić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Pojavnost mutacije gena BRAF u displastičnom nevusu i melanomu in situ 

11. Valentina Galkowski, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

tema: Učinak perinatalne hipoksijsko-ishemijske encefalopatije na talamus i korteks nedonoščeta 

12. Rreze Koshi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Comparison of clinical characteristics and outcomes in patients with ST-elevation myocardial 

infarction in Republic Kosovo and Republic Croatia (Usporedba kliničkih osobitosti ishoda u 

bolesnika s infarktom miokarda s elevacijom ST-spojnice u Republici Kosovo i u Republici 

Hrvatskoj) 

13. Krešimir Živković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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tema: Učinak lateralne epiziotomije na funkciju zdjeličnoga dna i seksualnu funkciju poslije 

vaginalnoga porođaja u prvorodilja 

14. Marina Raguž, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Učinak perinatalne hipoksijsko-ishemijske encefalopatije na projekcijske puteve moždanoga 

debla u nedonoščeta 

15. Stipe Radoš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Povezanost ultrazvučne procjene  funkcije endotela s klaudikacijama i pedobrahijalnim 

indeksima u bolesnika s perifernom arterijskom bolesti 

16. Goranka Petrović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Značenje seroprevalencije krpeljnoga encefalitisa u sentinel životinja pri određivanju prirodnih 

žarišta i procjeni rizika od infekcije u ljudi 

17. Andro Gliha, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

tema: Oksidativni stres u djece s Crohnovom bolesti 

18. Matko Kardum, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

tema: Biološke osobitosti leukocita i antioksidacijski status u mliječnih krava hranjenih dodatkom 

lanenoga sjemena i organskoga selena 

19. Melita Čavlović, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

tema: Utjecaj transformacija arhitektonske profesije na arhitekturu grada Zagreba od 1945. do 1961. 

20. mr. sc. Vladimir Valentić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Model nezavisnoga proizvođača električne energije s ugrađenim sustavom za smanjenje emisije 

ugljičnoga dioksida 

21. Goran Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Estimacija i prediktivno upravljanje baterijom u mikromreži  

22. Nikola Hure, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Set-theoretic control of a wind turbine (Upravljanje vjetroagregatom zasnovano na teoriji 

skupova) 

23. Ivica Draganjac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Decentralized control od free ranging automated guided vehicles in industrial environments 

(Decentralizirano upravljanje automatski vođenim vozilima sa slobodnim odabirom putanja u 

industrijskim okruženjima) 

24. Vladimir Franki, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

tema: Utvrđivanje statističkoga indeksa elektroenergetske sigurnosti u tržišnim uvjetima 

25. Katarina Mostarac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Tehnološki sustavi u prometu i transportu 

tema: Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom sustavu primjenom kriterija prometne 

povezanosti 
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26. Marina Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

tema: Model predviđanja koncentracije nitrata u podzemnim vodama pod utjecajima iz poljoprivrede 

27. Vedran Ivezić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

tema: Razvoj modela za proračun površinskih komponenata bilance voda uz integraciju daljinskih 

istraživanja 

28. Petra Đomlija, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

tema: Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela 

reljefa Vinodolske udoline 

29. Karolina Gradiški, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

tema: Model interakacije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla 

30. Ivan Zelenika, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

tema: Modeliranje radnoga obujma podzemnoga skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i 

proizvodne opreme  

31. Matija Bračić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Tehnološki sustavi u prometu i transportu  

tema: Optimizacija procesa upravljanja zračnom lukom s ciljem smanjenja kašnjenja zrakoplova   

32. Mario Ćosić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Tehnološki sustavi u prometu i transportu 

tema: Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim sredinama  

33. Milorad Vojvodić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Učinci zabrane neonikotinoida na pojavu štetnika u ratarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na 

stanje pčelinjih zajednica 

34. Monika Vidak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) 

35. Andrijana Kegalj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Prirodna mikroflora ovčjega mesa u tehnološkom postupku proizvodnje kaštradine 

36. Valentino Držaić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca 

37. Ivica Faletar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomika poljoprivrede 

tema: Usporedba teorije planiranoga ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja 

potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda 

38. Vinko Batinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

tema: Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za 

strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini 

39. Lana Matijević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 
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tema: Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem 

organske tvari i saliniteta tla 

40. Marko Dušak, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

tema: Vrjednovanje parametara učinkovitosti sustava upravljanja proizvodnjom u malim i srednjim 

pogonima 

41. Sanja Mrmić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

tema: Genetska raznolikost hrvatskih provencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) u odgovoru na 

sušni stres 

42. Ivan Andrić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

tema: Genotipska i fenološka varijabilnost poljskoga jasena (Fraxius angustifolia Vahl) u klonskim 

sjemenskim plantažama 

43. Marno Milotić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Urbano šumarstvo, zaštita prirode, uređivanje i zaštita šuma 

tema: Uloga gljive Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya u odumiranju 

jasena (Fraxinus spp.) u Republici Hrvatskoj 

44. Ivan Lukić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo 

i drvna tehnologija 

tema: Redefiniranje značaja gubara (Lymantria dispar L.) kao šumarskoga štetnika u Republici 

Hrvatskoj 

45. Jelena Kranjec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

tema: Uloga gljiva i gljivama sličnih organizama u odumiranju poljskoga jasena (Fraxius angustifolia 

Vahl) u posavskim nizinskim šumama u Republici Hrvatskoj 

46. mr. sc. Kristinka Liker, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Drvna tehnologija 

tema: Određivanje optimalnoga modela izračuna cijene koštanja primarnih drvnih proizvoda 

47. Božica Solomun Kolanović, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 

tema: Eliminacija ostataka levamisola iz tkiva i jaja nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj LC-

MS/MS metode za kvalifikaciju levamisola  

48. Noel Šuran, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

tema: Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta 

49. Jelena Seferović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

tema: Konstrukcije rodnoga identiteta korisnica domova za psihički bolesne odrasle osobe 

50. Ivana Lušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Hrvatska 

kultura 

tema: Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado kao dio nacionalnoga i kulturnoga 

identiteta 

51. Helga Begonja, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

tema: Prevođenje hrvatskih kulturema na njemački jezik na primjeru gastronomije grada Zadra  

52. Marija Šarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 
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tema: Uloga osjetljivosti na potkrjepljenje i percipiranoga roditeljskoga ponašanja u pojavi proaktivne 

i reaktivne agresije adolescenata 

53. Debora Radolović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

tema: Obrazovna uloga školskih knjižnica u školama nacionalnih manjina 

54. Helena Roštaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

tema: Recepcija „neoficijelne“ češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990. 

55. Milan Bošnjak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

tema: Književne prakse hrvatskih pisaca u Njemačkoj 1990.-2013.  

56. Katarina Pažur Aničić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

tema: Supporting higher education graduates early careers: strategic framework and maturity model 

for the field of information and communication technologies (Podrška diplomantima u ranom razvoju 

karijere: strateški okviri i model zrelosti za područje informacijsko-komunikacijskih tehnologija) 

57. Danijela Lucić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Komparativna politika 

tema: Terorizam kao oblik državnoga djelovanja – između normativnoga i empirijskoga 

58. mr. sc. Neven Čorak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

tema: Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije 

životne dobi 

59. mr. sc. Ivana Kaćanski, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

tema: Razlike u učincima izoliranoga kineziterapijskoga programa i kombinacije s ekstrakorporalnim 

udarnim valom na funkcijsku sposobnost odbojkašica sa sindromom sraza ramenoga zgloba 

60. Janko Babić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

tema: Psihološki čimbenici tjelesne aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu 

61. mr. sc. Vinka Longin Peš, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti 

tema: Opravdanost primjene objektivne odgovornosti poslodavca za štetu zbog ozljede na radu 

62. Maja Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Fiskalni 

sustav i fiskalna politika 

tema: Porezna oslobođenja u sustavu poreza na dodanu vrijednost u kontekstu zahtjeva Europske unije 

63. Sanja Polak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Rani 

odgoj i obvezno obrazovanje 

tema: Pozitivne osobine likova u suvremenoj dječjoj priči i njihovo prepoznavanje kod učenika u 

primarnom obrazovanju  

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 DODATNI PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Stijepo Ljubimir, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije 
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Tema: Ekološka svojstva fitoplanktona otvorenoga mora južnoga Jadrana zimi i u proljeće 

2. Mislav Runje, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Razvoj analitičkih metoda za određivanje onečišćenja u djelatnoj farmaceutskoj tvari 

nepafenaku 

3. Tanja Renko, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

znanstveni studij Geofizika – Fizika atmosfere i mora 

Tema: Pijavice na Jadranu: učestalost, karakteristike, uvjeti nastanka i mogućnost prognoziranja 

4. Igor Felja, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije 

Tema: Karstic estuaries along the eastern Adriatic coast: Late-Quaternary evolution of the Mirna and 

Neretva River mouths (Krški estuariji duž istočne jadranske obale: evolucija ušća rijeka Mirne i 

Neretve u mlađem kvartaru) 

5. Jelena Španiček, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

Tema: Paleogenski karbonatni facijesi nižega dijela naslaga dinaridskoga predgorskoga bazena 

sjeverne Dalmacije 

6. Ivan Mišur, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Geologija 

Tema: Geodinamska evolucija metasedimentnih stijena niskoga stupnja metamorfizma na Medvednici 

7. Marija Vučković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Mott insulator doping and resulting electronic phases in La2-xSrxCuO4 (Dopiranje Mottova 

izolatora i novonastale elektronske faze u La2-xSrxCuO4) 

8. Melita Perčec Tadić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Spatial and spatio-temporal modelling of meteorological fields for Croatia using geostatistics 

and machine learning methods (Prostorna i prostorno-vremenska procjena vrijednosti meteoroloških 

polja za Hrvatsku primjenom geostatističkih i metoda strojnoga učenja) 

9. Mirna Biluš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kemija 

Tema: Mehanizam diskriminacije prirodnih proteinogenih i neproteinogenih nepripadnih 

aminokiselina kod aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia 

10. Petra Svoboda, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Utjecaj patogenoga Puumala i adatogenoga Tula hantavirusa na urođeni imunosni odgovor 

primarnih monocita i makrofaga 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija (prijedlog i dodatan prijedlog) te odobrio pokretanje postupka 

stjecanja doktorata znanosti. 

 

10) Međunarodna suradnja 
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Prorektor Judaš informira prisutne o dostavljenom sveučilišnom Akademskom glasniku gdje su 

navedena događanja od protekle sjednice Senata do danas te ona događanja koja su u neposrednoj 

najavi. 

 

11) Prijedlog (novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih 

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar ukratko podsjeća da je javna rasprava o predmetnom pravilniku bila 

produžena do 3. svibnja 2016. godine. Sveukupno je zaprimljeno 15 primjedbi/očitovanja/prijedloga 

(od navedenoga broja 9 ih je zaprimljeno prije produljenja javne rasprave). Prijedlogu Pravilnika 

priloženo je i izvješće o provedenoj raspravi iz kojeg je jasno vidljivo koje primjedbe su uvažene i 

uvrštene u tekst Pravilnika, te koje nisu uvažene s obrazloženjem razloga. Prorektorica navodi da je 

svrha donošenja novoga pravilnika poboljšati, pojednostaviti i ubrzati procedure.  

 

Profesor Požek se slaže da je tekst Pravilnika nakon produljene javne rasprave bitno bolji. U nastavku 

ističe kako je i dalje rezerviran u pogledu uvođenja razvojnih programa u Pravilnik o studijskim 

programima što ne bi smio biti slučaj s obzirom da se u navedenom pravilniku ne spominju razvojni 

programi. 

 

Prorektorica Hruškar navodi da se predloženim pravilnikom nastojalo omogućiti razvojne 

programe, ali i zaštititi ih na način da dok ne steknu uvjete koji su propisani predloženim pravilnikom, 

isti ne mogu ići na vrjednovanje, odnosno tek nakon toga kreću u postupak vrjednovanja. Predloženim 

postupkom se propisalo da razvojni programi mogu biti samo oni koji su od strateškoga interesa 

sastavnica, Sveučilišta odnosno oni koji su po zahtjevu državnih tijela. 

 

Dekan Vrček navodi da Fakultet organizacije i informatike ima zadršku u vezi programa u razvoju. 

Smatra da Pravilnik u dijelu koji se odnosi na programe u razvoju nije usklađen sa Statutom i 

Zakonom. Također ukoliko se već govori o potrebi razvoja programa od strateškog interesa, mišljenja 

je da bi iste trebalo definirati na način da se kaže o kojima je riječ odnosno predvidjeti ih propisom. 

Prema trenutnim aktima jedino se STEM smatra strateškim interesom. Dekan smatra da će uvođenje 

programa u razvoju dovesti do velikog broja razvojnih prijedloga samih sastavnica, a to zasigurno nije 

bio smisao donošenja predloženoga pravilnika. 

 

Rektor Boras napominje kako prijedlog Pravilnika samo otvara mogućnost razvojnih programa te 

smatra da neće doći do „poplave“ razvojnih prijedloga. U nastavku predlaže da se pristupi glasovanju 

s obzirom da je za donošenje predmetnoga pravilnika potrebna dvotrećinska većina ukupnoga broja 

članova. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu s jednim suzdržanim glasom donio je Odluku o prihvaćanju 

prijedloga (novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

12) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu 

u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš ukratko navodi da je javna rasprava o predmetnom pravilniku bila produžena do 3. 

svibnja 2016. godine. Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika priloženo je također 

izvješće o provedenoj raspravi iz kojeg je jasno vidljivo koje primjedbe su uvažene i uvrštene u tekst 

Pravilnika, te koje nisu uvažene s obrazloženjem razloga. 

 



 19 

Profesor Požek iskazuje stav Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta koji je iznio čitav niz primjedbi 

koje nisu prihvaćene. Profesor Požek se osvrće posebice na primjedbu u vezi članka 7. Pravilnika o 

izmjenama i dopunama Pravilnika (članak 9. stavak 9. Pravilnika) prema kojem je zadržana ranije 

predložena formulacija da jedan od mentora mora biti zaposlenik ustanove nositeljice studija. Podsjeća 

da Prirodoslovno-matematički fakultet ima višedesetljetnu suradnju sa Institutom Ruđer Bošković i 

Institutom za fiziku te ističe da bi se prihvaćanjem predložene formulacije bitno unazadilo doktorski 

studij prirodnih znanosti. U izvješću o provedenoj javnoj raspravi kao obrazloženje zašto nije 

prihvaćeno brisanje predložene formulacije navedeno je da je riječ o kriteriju Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje. Profesor tvrdi da je prema dostupnim kriterijima vidljivo kako Agencija uopće ne 

propisuje predloženu formulaciju kao kriterij. U skladu s navedenim, predlaže brisanje navedene 

formulacije. 

 

Prorektor Judaš smatra da zahtjev Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta ide protiv zahtjeva većine 

sastavnica. Mišljenja je da se ne bi smjelo davati doktorsku temu ukoliko sastavnice koje imaju velik 

broj zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima nisu u stanju za glavnog mentora odabrati 

zaposlenika sastavnice. Ukoliko bi se prihvatilo brisanje predložene formulacije događale bi se 

situacije u kojima je doktorandu kao glavni mentor imenovan zaposlenik drugog sveučilišta čime bi se 

izravno radilo na štetu vlastite sastavnice odnosno Sveučilišta. 

 

Profesor Požek smatra da sastavnice imaju pravo svojim internim aktima dodatno pooštriti kriterije 

propisane predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika. Usvajanjem problematične formulacije koja 

nema uporišta niti u Zakonu, a niti u navedenim kriterijima Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

onemogućilo bi se Prirodoslovno-matematički fakultet u znanstvenom radu.  

 

Profesor Herak smatra da se doktorat koji je obranjen na Sveučilištu u Zagrebu može pripisati jedino 

Sveučilištu u Zagrebu, bez obzira tko je mentor. Niti jedna baza podataka ne pripisuje doktorat 

mentoru. Profesor skreće pozornost na problem malih struka koji se do sad rješavao na način da su se 

koristili kadrovski kapaciteti javnih instituta.  

 

Akademik Ježić ističe da je sporna odredba unijeta u prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika jer je na radnoj skupini koja je radila načela i kriterije reakreditacije poslijediplomskih 

sveučilišnih studija u RH pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje bilo rečeno da će se to 

zahtijevati pri uvjetima za reakreditaciju. Navedena obaveza pisala je u predzadnjoj verziji načela i 

kriterija. U međuvremenu, s obzirom na zadnju verziju načela i kriterija, vidljivo je da Agencija više 

ne traži taj uvjet. Akademik Ježić kao voditelj Odbora za doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu 

predlaže da se u konkretnom slučaju izađe u susret Prirodoslovno-matematičkom fakultetu na način da 

se predložena odredba izbriše iz prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju prijedloga 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u 

Zagrebu. 

 

13) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih 

programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš ukratko navodi da je javna rasprava o predmetnom pravilniku bila produžena do 3. 

svibnja 2016. godine. Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika priloženo je također 

izvješće o provedenoj raspravi iz kojeg je jasno vidljivo koje primjedbe su uvažene i uvrštene u tekst 

Pravilnika, te koje nisu uvažene s obrazloženjem razloga. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju prijedloga 

Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih 

programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
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14) Financijska pitanja 

a) Prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa Državnog proračuna za 2016. iz aktivnosti A621001 – 

redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (troškovi 

plaća, troškovi prijevoza, sistematski pregledi i novčana naknada). 

 

Prorektor Lazibat navodi kako Senat mora donijeti Odluku o prihvaćanju raspodjele cjelovitog 

iznosa Državnog proračuna za 2016. iz aktivnosti A621001 – redovna djelatnost Sveučilišta u 

Zagrebu po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (troškovi plaća, troškovi prijevoza, sistematski 

pregledi i novčana naknada) da bi se povukla sredstva. Ističe da u odnosu na prošlu godinu 

značajnije odskače povećanje plaća za 11,38% jer se s prethodnom Vladom uspjelo dogovoriti da 

znanstveni novaci uđu u cjeloviti iznos. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa 

Državnog proračuna za 2016. iz aktivnosti A621001 – redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu 

po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu (troškovi plaća, troškovi prijevoza, sistematski pregledi 

i novčana naknada) 

 

b) Konsolidirani izvještaj o potrošnji sredstava Ugovora o punoj subvenciji participacije 

redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama  2012./2013., 2013./2014. i 

2014./2015. u ak. god. 2014./2015. 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je u potpunosti konzumiran Ugovor o punoj subvenciji participacije 

redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama  2012./2013., 2013./2014. i 

2014./2015. za akademsku godinu 2014./2015. Senat mora potvrditi izvještaj o potrošnji navedenih 

sredstava. Iz izvještaja je vidljivo ispunjenje svih obaveza iz Ugovora, primjerice ulaganje 

minimalno 30% u proširenje djelatnosti. Nakon usvajanja izvještaja postoji obveza usvajanja 

izvještaja o indikatorima. Prorektor skreće pozornost na činjenicu da Sveučilište ima pravo 

potraživati overhead od 10% s obzirom da je ostvareno sve što je bilo propisano u sporazumu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Konsolidirani izvještaj o potrošnji 

sredstava Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u 

akademskim godinama  2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. u ak. god. 2014./2015. 

 

c) Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2015. 

 

Prorektor Lazibat navodi da je riječ o Konsolidiranom financijskom izvješću Sveučilišta u 

Zagrebu za 2015. godinu koje je već dostavljeno FINI. Iz izvješća je vidljivo da su ukupni 

prihodi malo manji u odnosu na prošlu godinu zbog manje sredstava iz proračuna te zbog 

manjih vlastitih prihoda. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Konsolidirano financijsko izvješće 

Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu. 

 

d) Raspodjela sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe opremanja nove 

zgrade Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da se na jednoj od prethodnih sjednica Senata za Muzičku 

akademiju tražilo oko 17 milijuna kuna kojih je nedostajalo. Muzička akademija potpisala je 

ugovor s Ministarstvom i Gradom Zagrebom. Ministarstvo je uspjelo rezervirati samo 8 

milijuna kuna namjenskih sredstava. Prorektor navodi da Senat mora donijeti odluku kako bi 

se mogla konzumirati sredstva s proračunske stavke K 621143 za potrebe opremanja nove 

zgrade Muzičke akademije. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju raspodjele 

sredstava sa proračunske stavke K 621143 za potrebe opremanja nove zgrade Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimira Guzovića  

 

 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 Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. ZVONIMIRA GUZOVIĆA za mandatno razdoblje od 2 

(dvije) akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.). 

 

16) Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Slavka Sliškovića i izv. prof. dr. sc. Maria Cifraka 

 

 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 Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

izv. prof. dr. sc. SLAVKA SLIŠKOVIĆA i izv. prof. dr. sc. MARIA CIFRAKA 

za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.). 

 

17) Potvrđivanje izbora dekanice Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

art. Franke Perković Gamulin 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. art. Franke Perković Gamulin za dekanicu 

Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 

2 (dvije) akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabrane 29. travnja 2016. 

godine Odlukom Akademijskoga vijeća Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

18) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 

Lidije Kos-Stanišić 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 
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Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Lidije Kos-Stanišić za dekanicu Fakulteta 

političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabrane 12. svibnja 2016. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

19) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Hrvoja Golda 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Hrvoja Golda za dekana Fakulteta prometnih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 26. travnja 2016. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

20) Potvrđivanje izbora dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Klaudia 

Papa 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Klaudia Papa za dekana Sveučilišta u Zagrebu 

Grafičkoga fakulteta za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 25. travnja 2016. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta. 

 

21) Potvrđivanje izbora dekana Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. art. Dalibora 

Cikojevića 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor red. prof. art. Dalibora Cikojevića za dekana Muzičke 

akademije Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske 
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godine (2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019.) izabranoga 9. ožujka 2016. godine 

Odlukom Akademijskoga vijeća Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

22) Potvrđivanje izbora dekanice Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija za dekanicu Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 

(dvije) akademske godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabrane 28. travnja 2016. 

godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

23) Potvrđivanje izbora dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira 

Jambrekovića 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 

63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 19. svibnja 2016. godine donio je sljedeću 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića za dekana Šumarskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 27. travnja 2016. godine Odlukom Fakultetskoga 

vijeća Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

24) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Odlukom o 

postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-

020/084-11-1), donio je sljedeću 

 

   O d l u k u 

 

   I. 
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Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Akademijsko vijeće 

Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 26. 

veljače 2016. godine. 

 

 

25) Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s Odlukom o 

postupku davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-

020/084-11-1), Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

   O d l u k u 

 

   I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Fakultetsko vijeće 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 

održanoj 30. ožujka 2015. godine. 

 

26) Ostalo 

a) Sudjelovanje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica na 7. Zagrebačkom 

energetskom tjednu 

 

Dekan Koružnjak navodi da je od 9. do 14. svibnja 2016. godine bio održan 7. Zagrebački 

energetski tjedan. Program je vodio Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi 

razvoj. Navodi da su Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Arhitektonski fakultet te Građevinski fakultet aktivno sudjelovali svojim programima i 

idejama. 

 

b) Natječaj za vizualni identitet Smotre Sveučilišta u Zagrebu 2016. 

 

Rektor Boras skreće pozornost da će se Smotra Sveučilišta u Zagrebu održati od 17. do 19. 

studenoga 2016. godine. Ističe da je, u skladu s ustaljenom praksom, raspisao natječaj 

namijenjen studentima za osmišljavanje vizualnoga identiteta Smotre. Ukupan trošak natječaja 

bit će 40 000 kn bruto kao što je bio i prošle godine. 

 

 Dekan Battista Ilić informira Senat da umjetničke akademije, Tekstilno-tehnološki fakultet te 

Studij Dizajna na Arhitektonskom fakultetu zajedno surađuju na projektu Mjesec kreativnih i 

kulturnih industrija kojem je cilj pozicionirati Hrvatsku i Grad Zagreb u segmentu kreativnoga 

i kulturnoga proizvoda. Projekt koji će se održati u razdoblju od 16. svibnja do 21. lipnja 

2016. godine pod jednim identitetom, objediniti će mnogobrojna kulturna događanja u 

Zagrebu – izložbe, predstave, koncerte, ples, projekcije. Osnovni je cilj ovog projekta 

osigurati veću vidljivost i razumijevanje važnosti sektora kreativnih i kulturnih industrija za 

razvoj gospodarstva i društva u cjelini. 

 

 Prorektor Šimpraga navodi da su dva fakulteta (Fakultet strojarstva i brodogradnje i 

Građevinski fakultet) od 13. do 17. travnja 2016. godine sudjelovali na Međunarodnom salonu 

inovacija u Ženevi. Građevinski fakultet osvojio je zlatnu medalju za projekt „Apsorbirajuća 
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betonska barijera za zaštitu od buke s dodatkom reciklirane gume“ te dobio poslovnu ponudu 

za suradnju. 

 

 

*** 

 

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

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-5 

 

31. svibnja 2016. godine 


