
 1 

ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 9. veljače 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. 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. Sven Seiwerth, Medicinski fakultet 

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

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

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

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

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

15. Prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

33. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

51. Tatjana Vrhovec Škalamera, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

53. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

54. Damir Čamber, Katolički bogoslovni fakultet 

55. Mate Vukšić, Fakultet političkih znanosti 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

56. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

57. Danko Relić, Medicinski fakultet  

58. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

 

Ostali 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

- Duško Čizmić Marović, Universitas 

 

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, dipl. novinar, glasnogovornica, Ured za odnose s javnošću 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za studije i upravljanje kvalitetom  
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- Petra Kraljević, mag. komunikologije, Ured za odnose s javnošću 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras, otvorio je 7. redovitu sjednicu Senata u 347. 

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

način da se: 

  

 nakon točke 2) Izbori u zvanja dodaje točka 3) Prezentacija hrvatskih sveučilišnih novina - 

Universitas čime se ostale točke dnevnoga reda pomiču za jedan redni broj 

 nakon točke 11) Davanje suglasnosti dekanu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna dodaje točka 12) Davanje 

suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti za otpis potraživanja u iznosu većem od tri 

milijuna od Komercijalne banke Zagreb čime dotadašnja točka 12) Ostalo postaje točka 13) 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

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

 

2) 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) Potvrđivanje izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje  

redovitoga profesora na vrijeme  od pet godina 

 

3) Prezentacija hrvatskih sveučilišnih novina  - Universitas 

 

4) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu- obavijest 

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 

6) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

7) Međunarodna suradnja 

 

8) Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade 

 

9) Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

10) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu 
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11) Davanje suglasnosti dekanu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

12) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti za otpis potraživanja u iznosu većem 

od tri milijuna kuna od Komercijalne banke Zagreb 

13) Ostalo 

*** 

 

1) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

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

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 6. redovite sjednice Senata 

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

godine. 

 

2) 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 (-e) profesora (-ice) – trajno: 
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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 (-e) profesora (-ice) na vrijeme od pet godina: 

 

 

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

radno mjesto. 

 

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

redovitoga (-e) profesora (-ice) 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./um

jet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

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

 

3) Prezentacija hrvatskih sveučilišnih novina – Universitas 

 

G. Čizmić Marović se zahvaljuje upravi Sveučilišta u Zagrebu koja mu je omogućila da pred 

Senatom Sveučilišta u Zagrebu, jednim od najvažnijih kolektivnih tijela u Republici Hrvatskoj, 

ukratko prezentirati hrvatske sveučilišne novine – Universitas. Universitas od 2009. godine izlazi kao 

list Sveučilišta u Splitu, ali i u tom razdoblju znatnu pažnju poklanja akademskim temama od 

nacionalne važnosti. U jesen 2014. nove su sveučilišne uprave u Splitu i Zagrebu dogovorile 

da Universitas postane njihov zajednički medijski projekt, koji neće biti samo glasilo dvaju najvećih 

sveučilišta nego će svojom programskom orijentacijom prerasti u hrvatske sveučilišne novine. U 

listopadu 2015. potpisan je i formalni Sporazum o zajedničkom medijskom projektu Universitas – 

hrvatske sveučilišne novine. Kao svrha Projekta u Sporazumu se navodi "informiranje i kritičko 

praćenje znanstvene, umjetničke, stručne i obrazovne prakse javnih sveučilišta i visokoobrazovnih 

institucija u Hrvatskoj. Hrvatske sveučilišne novine posebno će doprinositi povezivanju akademske 

prakse sa širom društvenom zajednicom, a u skladu s nacionalnim interesima unutar zajedničkoga 

znanstveno-obrazovnoga, kulturnoga i duhovnoga europskoga prostora." U skladu sa Sporazumom, 

rektori Damir Boras i Šimun Anđelinović imenovali su 4. studenoga 2015. na mandatno razdoblje od 

četiri godine Nakladnički savjet i glavnoga urednika. Za predsjednika Savjeta imenovan je prorektor 

Sveučilišta u Zagrebu Ante Čović, za članove sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Sandra Bischof, 

prof. dr. sc. Zoran Curić i prof. dr. sc. Mislav Grgić, te sa Sveučilišta u Splitu: prorektor prof. dr. 

sc. Branko Matulić, prof. dr. sc. Ante Bilušić i prof. dr. sc. Nikola Račić. Universitas je zadržao 

sjedište na Sveučilištu u Splitu, gdje djeluje u sklopu istoimene ustrojbene jedinice. Projekt se 

financira podjednakim udjelima obaju sveučilišta. Na ovim je pretpostavkama 75. broj Universitasa 1. 

veljače 2016. prvi put izišao istovremeno u Slobodnoj Dalmaciji i u Jutarnjem listu. 

 

Nakon prezentacije, članovi Senata riječju i aklamacijom izrazili su zadovoljstvo i potporu 

predstavljenomu medijskomu projektu. 

 

Rektor Boras se nadovezuje na prezentaciju i navodi kako su upravo sveučilišne novine Universitas 

jedan od načina kako povećati prisutnost sveučilišta i tema bitnih za visoko obrazovanje u medijskom 

prostoru. Dodaje da se zahvaljujući povećanoj medijskoj prisutnosti unatrag godinu i pol dana 

Sveučilište u Zagrebu popelo na rang listi Webometrics za gotovo 120 mjesta, a unatrag zadnji šest 

mjeseci za 50 mjesta. Članovima Senata rektor je skrenuo pozornost i na novu, vizualno i 

funkcionalno dotjeraniju web stranicu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

4) Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu- obavijest 

 

Prorektorica Hruškar navodi kako je u tijeku unutarnja prosudba sustava osiguranja kvalitete na 

Sveučilištu u Zagrebu. Napominje da su 5. veljače 2016. godine obrasci poslani na sastavnice. Iste su 

zamoljene obrasce distribuirati svojim povjerenstvima za unutarnju prosudbu, prodekanima za nastavu 
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ili povjerenstvima za osiguranje kvalitete. Sastavnice bi trebalo provesti samoprocijenu te ispunjene 

obrasce do 22. veljače 2016. godine dostaviti natrag Sveučilištu. Na temelju dostavljenih obrazaca 

sastavit će se sveobuhvatno izvješće o razvijenosti i djelotvornosti sustava.  

 

5) Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 73. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. veljače 2016., 

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: 

 

RANOKRŠĆANSKA ARHEOLOGIJA. OD POČETAKA DO KONSTANTINSKOG OBRATA, 

sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Mirjana Sanader. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 

Filozofski fakultet. 

 

PRAVA DJECE – MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. 

Dubravka Hrabar. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet. 

 

UVOD U ZNANOST O TOPLINI I TERMODINAMICI, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. 

Tomislav Petković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

POVRŠINSKI PROIZVODNI SUSTAVI ZA NAFTU I PLIN (KNJIGA 1. NAFTNA 

TEHNOLOGIJA, KNJIGA 2. PLINSKA TEHNOLOGIJA), sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Mihovil Živković, Hrvoje Živković, dipl. ing. i Domagoj Živković, dipl. ing. Predlagatelj je 

Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet. 

 

DENTALNA RADIOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Ivan Krolo i doc. dr. sc. 

Dijana Zadravec. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet. 

 

BAZE PODATAKA; KONCEPTUALNO, LOGIČKO I FIZIČKO MODELIRANJE PODATAKA, 

sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Mladen Varga. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu 

Ekonomski fakultet. 

 

OBJEKTI I OPREMA U STOČARSTVU, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Ante Ivanković. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 

OSNOVE SPORTSKE GIMNASTIKE, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Kamenka Živčić 

Marković i doc. dr. sc. Tomislav Krstičević. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 

fakultet. 

 

PRETKLINIČKA ENDODONCIJA, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Silvana Jukić Krmek. 

Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet. 
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MEHANIKA FLUIDA – PREDAVANJA, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, 

prof. dr. sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet 

strojarstva i brodogradnje. 

 

MEHANIKA FLUIDA – VJEŽBE, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, prof. dr. 

sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 

brodogradnje. 

 

MEHANIKA FLUIDA  I – PREDAVANJA, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, 

prof. dr. sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet 

strojarstva i brodogradnje. 

 

MEHANIKA FLUIDA  I – VJEŽBE, sveučilišni priručnik, autori: prof. dr. sc. Zdravko Virag, prof. 

dr. sc. Mario Šavar i prof. dr. sc. Ivo Džijan. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 

brodogradnje. 

 

RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH, sveučilišni priručnik, urednici: prof. dr. sc. Ana 

Borovečki i prof. dr. sc. Zdravko Lacković. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet.  

(Napomena: Za hrvatsko izdanje udžbenika pod naslovom Odgovorno ponašanje u znanosti već je 

odobreno korištenje sveučilišnog znaka odlukom Senata od 11. ožujka 2014. (klasa:  032-01/12-01/33, 

urbroj: 380-061/160-14-3)). 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

6) 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. Ivan Gudelj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Evolucijska i prostorno-vremenska usporedba N-glikoma mozga 

2. mr. sc. Ozren Hasan, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskoga 

kanala tijekom holocena 

3. Zlatko Horvat, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geografije 

Tema: Geografska marginalnost: identifikacija i analiza na primjeru Međimurja 

4. Nikola Maraković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Razvoj novih kiralnih 2-hidroksiiminoacetamidnih reaktivatora fosfiliranih kolinesteraza 

5. Sanela Mutka, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Svojstva međupovršine cerijev(IV) oksid / vodena otopina elektrolita 
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6. Tomislav Orešić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologije 

Tema: Utjecaj 4-hidroksinonenala na HIF-1α i Nrf2 u razvoju zloćudnih tumora dojke 

7. Ivana Pozojević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologije 

Tema: Vodengrinje (Hydrachnidiae) kao ključne sastavnice i deskriptori limnokrenih i reokrenih 

krških izvora Hrvatske 

8. Barbara Soldo, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Utjecaj lipoksigenaze na sastav hlapljivih tvari u maslinovu ulju autohtonih dalmatinskih sorta 

9. Josipa Suć, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemije 

Tema: Hidrazino-derivati aminokiselina u sintezi peptidomimetika 

10. Tomislav Alinjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Minimizacija gubitaka snage u distribucijskoj mreži sa značajnim udjelom fotonaponskih 

elektrana primjenom metode umjetnih kolonija pčela 

11. Marko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Strategija oporavka od zastoja robotizirane radne stanice zasnovana na matricama kvalitete 

tretmana i stope kvarova 

12. mr. sc. Goran Gvozden, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na percepcijski bitnim značajkama u 

prostorno-frekvencijskoj domeni 

13. Luka Humski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Oblikovanje obogaćenoga društvenoga grafa na temelju koncepta udaljenosti 

14. Marinko Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda optimiranja trorazinskoga pretvarača za pomoćna napajanja tračničkih vozila 

15. Ivan Maurović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Autonomno istraživanje nepoznatih velikih unutarnjih prostora mobilnim robotom za izgradnju 

trodimenzionalnoga modela 

16. Hrvoje Mihaldinec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Prepoznavanje pokreta ljudskoga tijela fuzijom podataka ultraširokopojasnih lokalizacijskih 

senzora i inercijskih senzora 

17. Krešimir Mišura, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Programski agenti za posredničke usluge u Internetu stvari 

18. mr. sc. Josip Nađ, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Unaprjeđenje procesa poslovnoga odlučivanja primjenom analitičkoga modela transformatora u 

softveru za planiranje resursa 

19. Marina Paprika, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
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Tema: Izdvajanje parametara evociranih potencijala u vremensko-frekvencijskom prostoru 

paradigmom s neprekinutim zvučnim podražajima 

20. Katija Rak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Model procjene količine posla za razvoj programskih rješenja zasnovan na višestrukom 

korištenju slučajeva uporabe 

21. Pavle Skočir, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja sa strojem 

22. mr. sc. Boris Sučić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Model sustava za gospodarenje energijom u zgradarstvu zasnovan na kontekstualnim 

parametrima 

23. Bojan Vondra, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Pridruživanje radarskih podataka manevrirajućem cilju uz smetnje uzrokovane odjekom od 

mora 

24. Helena Vučenović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Razvoj metode laboratorijskoga ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera 

25. Mladen Vukomanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Modeliranje struktura za vođenje i zračenje elektromagnetske energije zasnovanih na 

tehnologiji valovoda sa zabranjenim pojasom frekvencija 

26. mr. sc. Ivona Zakarija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom strojnom učenju 

27. Tomislav Župan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metodologija proračuna raspodjele unutarnjih prenapona duž namota transformatora primjenom 

koncentriranih parametara 

28. Maja Matas, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Blizanci bojila za sigurnosni tisak u infracrvenoj kartografiji 

29. Ankica Sekovanić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Utjecaj polimorfizma metalotioneina 2A i izloženosti cigaretnomu dimu na razinu toksičnih i 

esencijalnih metala u rodilja te na koncentraciju steroidnih hormona u posteljici 

30. Fedor Amić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinci pentadekapeptida BPC 157 na otvaranje postojećih kolaterala i na cijeljenje sluznice 

dvanaesnika nakon podvezivanja prednje pankreatikoduodenalne vene u štakora 

31. Ivana Bakija, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Kvaliteta suznog filma u kroničnih shizofrenih bolesnika na dugotrajnoj terapiji antipsihoticima 

32. Ardita Baraku, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 

Biomedicine and Health Sciences 
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Tema: Health inspectorate as a tool for quality improvement in public health institutions of primary 

health care in Kosovo (Zdravstveni inspektorat kao alat za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite u 

javnim ustanovama primarne zdravstvene zaštite na Kosovu) 

33. Branka Bartolić Spajić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Neuroznanost 

Tema: Psihološki ishodi prijevremeno rođene djece sa strukturnim promjenama mozga 

34. Katarina Bojanić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj prognostičkih čimbenika ranoga ishoda na dugoročne pokazatelje zdravlja i kvalitetu 

života nakon liječenja prirođene kile ošita 

35. Luka Crnošija, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Modificirani zbroj evociranih potencijala u praćenju progresije bolesti u klinički izoliranom 

sindromu 

36. Željko Drvar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Plućni žilni permeabilni indeks i izvanžilna plućna tekućina u bolesnika sa sepsom 

37. Emina Ejubović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i ishoda 

izvantjelesne oplodnje. 

38. Ivan Lerotić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Imunohistokemijska izraženost koneksina 43 i NEDD9 u karcinomu želuca 

39. Marina Mioč, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj sindroma opstruktivne apneje u spavanju na makrostrukturu i mikrostrukturu spavanja i 

kardiovaskularnu autonomnu živčanu funkciju 

40. Mihovil Mladinov, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Raspodjela i izraženost dopaminskih D2 receptora u prefrontalnoj moždanoj kori čovjeka i 

miša 

41. Nataša Nenadić Baranašić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Evaluacija strukture i organizacije spavanja te procjena poremećaja disanja u spavanju u djece s 

epileptičkim encefalopatijama cjelonoćnom video-polisomnografijom 

42. Dora Polšek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Značajke neuroinflamacije tijekom kronične intermitentne hipoksije na mišjem modelu 

opstruktivne apneje spavanja 

43. Andrea Ražić Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost psiholoških čimbenika s ishodom izvantjelesne oplodnje u primarno neplodnih žena 

44. Jelena Sušac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Predviđanje rizika od visokih troškova zdravstvene zaštite bolesnika s Alzheimerovom bolešću 

45. Vedran Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Imunohistokemijska izraženost BORIS i MAGE-A10 u metastazirajućim i nemetastazirajućim 

kolorektalnim karcinomima 

46. Vesna-Erika Modrić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Molarno incizivna hipomineralizacija u djece s intelektualnim teškoćama 

47. Ivan Zeljković, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Usporedba učinkovitosti kardiogoniometrije i ergometrije u dijagnostici stabilne koronarne 

bolesti u žena 

48. Đurđica Božić Luburić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo 

Tema: Određivanje ostataka nesteroidnih protuupalnih lijekova i in vitro procjena njihova 

ekotoksikološkoga učinka 

49. Kristijan Damijanić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Promjene fenolnoga sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i sjemenki bobica grožđa 

'Teran' (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja 

50. mr. sc. Josipa Perković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Poljoprivredne znanosti  

Tema: Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te 

komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.) 

51. Višnja Stulić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Tema: Primjena visokonaponskoga električnoga pražnjenja na inaktivaciju mikroorganizama 

52. Bruno Korea Gajski, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Proces detitoizacije u zadnjem desetljeću SFRJ-a 

53. Miljenka Došen, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Hibridni rod – modeli androginije u književnosti bečke moderne 

54. Ivana Brač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistike 

Tema: Sintaktička i semantička analiza besprijedložnoga instrumentala u hrvatskomu jeziku 

55. mr. sc. Arijela Fabrio, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnosti, izvedenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Matilde Serao i Marija Jurić Zagorka ‒ dva modela ženskoga književnoga i društvenoga 

angažmana na razmeđi 19. i 20. stoljeća 

56. Marina Kovač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologije 

Tema: Tipologija i tehnologija izrade rimskih koštanih predmeta na području Donje Panonije na 

primjeru nalaza iz Murse 

57. Majna Parijez, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Djelatnost zografa popa Strahinje iz Budimlja potkraj 16. i na početku 17. stoljeća 

58. Andreja Tominac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Procjenjivanje vjerodostojnosti izvora informacija u digitalnom okruženju 
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59. Petra Polić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pedagogije 

Tema: Sustavan opis i klasifikacija odgojnih postupaka u obitelji utemeljeni na općoj teoriji odgoja 

Wolfganga Sünkela 

60. Andrijana Višnjić Jevtić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Pedagogije 

Tema: Odgojiteljska samoprocjena kompetencije za suradnju s roditeljima 

61. Mihaela Tabak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktike  

Tema: Utjecaj poučavanja strategija učenja kolokacija na razvoj kolokacijske kompetencije u 

engleskome jeziku struke 

62. mr. Dubravka Tršinski, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pedagogije 

Tema: Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga 

63. Igor Vukmanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologije 

Tema: Dunavski limes u Hrvatskoj 

64. Marijana Županić Benić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Pedagogije 

Tema: Stručne kompetencije učitelja u kurikulu umjetničkih područja 

65. mr. sc. Joso Vuksan, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

iz kaznenopravnih znanosti 

Tema: Poslovi i ovlasti granične policije u sprječavanju nezakonitih migracija 

66. Ljatif Demir, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Književni i jezični aspekti kulture Roma Jerlija u Makedoniji 

67. Martina Kololari, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

hrvatske kulture 

Tema: Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća 

68. Izabela Jakarić Vonić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijesti 

Tema: Uloga žena kao vojnika Domovinskoga rata i njihov društveni položaj na primjeru pripadnica 

Prve gardijske brigade  

69. mr. sc. Mirjana Juranović, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, 

Poslijediplomski studijski program Licencijata i doktorata 

Tema: Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim 

zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016. 

70. Aleksandra Prčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologije i kulturne antropologije 

Tema: Hrvatska manjina u Srbiji i školovanje na hrvatskomu jeziku 

71. Damir Vesely, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Nietzsche i grčka tragedija 

72. mr. sc. Zrinka Vrabec Mojzeš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Komunikacijske i kulturne vrijednosti primjene audiovizualne politike EU-a u Republici 

Hrvatskoj 

73. Stjepan Gadžo, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij-smjer 

fiskalni sustav i fiskalna politika (Pravne znanosti)  
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Tema: Nexus requirements for taxation of non-residents' business income: a normative evaluation in 

the context of the global economy (Zahtjevi povezanosti pri oporezivanju dohotka od poslovanja 

nerezidenata: normativna analiza u kontekstu globalne ekonomije) 

 

Profesor Orlić ima primjedbu u vezi predložene doktorske teme pristupnice Emine Ejubović (redni 

broj 37.). S obzirom da tema počinje riječju „Utjecaj“ profesor smatra da bi u naslovu teme morao biti 

prisutan prijedlog „na“. 

 

Prorektor Judaš predlaže odgodu usvajanja predmetne doktorske teme dok se na nadležnom tijelu ne 

razjasni koji od dvaju sljedećih naziva bi bio ispravniji: 

 

 Tema: Utjecaj koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu na 

ishod izvantjelesne oplodnje 

 Tema: Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i 

ishoda izvantjelesne oplodnje 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih 

disertacija izuzev teme pod rednim brojem 37.  za koju je zatražena odgoda te odobrio 

pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

7) Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras 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. Ukratko obavještava članove Senata o sastancima koji su održani s veleposlanicima Savezne 

Republike Njemačke, Republike Italije i Republike Čile. Također, skreće pozornost na međunarodni 

posjet Tehničkom sveučilištu u Münchenu gdje ide s određenim brojem dekana kao i posjet Johannes 

Gutenberg sveučilištu u Meinzu na koje ide zajedno s prorektorom Judašem. 

 

Prorektor Judaš ukratko upoznaje članove Senata s aktualnim stipendijama Sveučilišta u Zagrebu. 

 

8) Izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade 

 

Prorektor Judaš napominje kako rektor naredni tjedan raspisuje natječaj za dodjelu Rektorove 

nagrade zbog čega se i pristupilo izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade. U 

izmjenama i dopunama Pravilnika prijedlog je da se umjesto dosadašnjih dviju vrsta nagrada (obične i 

posebne) uvede šest kategorija od koji bi četiri bile obične nagrade (a-d), a dvije posebne nagrade (e-f) 

što je vidljivo u članku 1. Izmjena i dopuna Pravilnika, a kako slijedi: 

 

„za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama: 

(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), 

(b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora), 

(c) Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih 

istraživanja (jedan do deset autora), 

(d) Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora), 

(e) Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog čelnika 

sastavnice ili Rektora), 
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(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika 

sastavnice ili Rektora).“ 

 

Profesor Bakić postavlja upit zbog čega u članku 1. izmjena i dopuna Pravilnika u dijelu gdje se 

navodi da „Mentor rada može biti zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu koji ima stupanj doktora znanosti 

odnosno znanstveno-nastavno ili umjetničko zvanje“ (članak 3. stavak 3.) kao mogući mentor nije 

navedena osoba koja je vanjski suradnik odnosno koja je izabrana u naslovno zvanje. Profesor smatra 

da bi se trebalo razmisliti o prijedlogu da se osobama koje su izabrane u naslovna znanstveno-nastavna 

zvanja na Sveučilištu u Zagrebu također omogući da budu mentori. 

 

Prorektor Judaš odgovara da se u prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika nije išlo uvrstiti vanjske 

suradnike i osobe u naslovnim zvanjima kao moguće mentore jer bi na taj način svatko mogao biti 

mentor. Problem je što su osobe u naslovnim zvanjima često zaposlenici drugih sveučilišta, a ne 

Sveučilišta u Zagrebu. Prorektor navodi da bi uvažavanjem iznesenoga prijedloga moglo doći do 

situacije da se za dobivenu Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu kao mentor zabilježi osoba koja 

je zaposlenik drugoga sveučilišta. Druga je stvar pitanje komentorstva. U nastavku ističe da na 

Sveučilištu u Zagrebu postoji 4500 potencijalnih mentora. 

 

Dekan Vrček smatra da bi trebalo omogućiti i asistentima pravo biti potencijalnim mentorima rada. S 

obzirom da je prijedlogom propisano da bi mentori trebali imati doktorat znanosti, asistente bi se time 

isključilo iz mentorstva. 

 

Rektor Boras ističe kako je prilikom izrade izmjena i dopuna Pravilnika želja bila da mentori svojim 

statusom znanstvenika potvrđuju kvalitetu radova. 

 

Prorektor Judaš se osvrće na članak 6. izmjena i dopuna Pravilnika gdje bi se u članku 7. stavku 4. 

Pravilnika tekst mijenjao na način da glasi da „Sažetci svih nagrađenih radova (na hrvatskome i 

engleskome jeziku) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli radovi i u zasebnoj 

sveučilišnoj publikaciji.“ U vezi zasebne sveučilišne publikacije, želja je napraviti online sveučilišnu 

publikaciju temeljem koje bi se svim nagrađenim studentima izdavale povelje u kojima bi bio naveden 

autor rada, naslov rada te mentor rada. 

 

Profesor Midžić podržava formulaciju iz izmjena i dopuna Pravilnika koja se tiče statusa koji bi 

mentor rada trebao imati. Ukoliko bi se asistentima omogućilo da budu mentori rada, isto bi trebalo 

omogućiti zaposlenicima u nastavnim zvanjima odnosno lektorima, višim lektorima, predavačima, 

višim predavačima, umjetničkim suradnicima, višim umjetničkim suradnicima. Prema predloženoj 

formulaciji poslijedoktorandi spadaju u kategoriju mogućih mentora. Profesor napominje da je 

Rektorova nagrada najviša kategorija nagrade za studente koju Sveučilište može dodijeliti te da bi 

zbog toga predloženu formulaciju trebalo ostaviti. 

 

Profesor Orlić skreće pozornost na tehničke nedostatke izmjena i dopuna Pravilnika. U članku 3. 

greškom je navedeno: „U stavku 4. članku 5., u drugoj rečenici se redni broj 5. mijenja u 4.“ Ispravno 

bi trebalo glasiti: „U stavku 1. članku 5., u drugoj rečenici se redni broj 5. mijenja u 4.“ Također, u 

članku 4. izmjena i dopuna Pravilnika piše da se briše tekst „i novčanoga iznosa utvrđenoga u 

proračunu“ što bi značilo da tekst glasi: „Nagrada se sastoji od povelje Sveučilišta u Zagrebu za 

tekuću akademsku godinu“. Profesor moli da se navedeni tehnički nedostatak ispravi. U nastavku se 

osvrće na sadržajnu razliku članka 6. izmjena i dopuna Pravilnika („Sažetci svih nagrađenih radova 

(na hrvatskome i engleskome jeziku) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta, a cijeli 
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radovi i u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji.“) kojim se mijenja stavak 4. članka 9. trenutno važećega 

Pravilnika („Sažetci svih nagrađenih radova (na hrvatskome i engleskome jeziku) bit će objavljeni na 

mrežnim stranicama Sveučilišta i u posebnome broju Sveučilišnoga glasnika, a cijeli nagrađeni radovi 

bit će pohranjeni u digitalnom repozitoriju nagrađenih studentskih znanstvenih radova, odnosno 

umjetničkih ostvarenja te dostupni javnosti na mrežnim stranicama Sveučilišta.“). Postavlja upit na 

koji način će se cijeli radovi objavljivati u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji, a što se predlaže 

izmjenama i dopunama Pravilnika s obzirom da će biti riječ o velikom broju radova s velikim brojem 

stranica. 

 

Rektor Boras odgovara kako sveučilišna publikacija može biti i u digitalnom obliku. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uvaživši iznesene primjedbe, prihvatio 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade. 

 

9) Davanje suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako se Izmjene i dopune Statuta Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu u vezi kojih se od Sveučilišta traži davanje suglasnosti odnose na izmjene koje 

se tiču odnosa sa Svetom Stolicom što je regulirano međunarodnim ugovorima. U nastavku rektor 

predlaže da se prihvate izmjene i dopune predmetnog statuta te napominje da će u budućnosti Statut 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta kao i statute ostalih sastavnica trebati prilagoditi promjenama 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost na Izmjene i dopune Statuta 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu 

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

pristupnika za dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislava Grgića. 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 elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. MISLAVA GRGIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

11) Davanje suglasnosti dekanu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 O d l u k u  

 

 I. 
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Daje se suglasnost dekanu Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Zoranu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

provedbu projekta EU project 692249 – „Smart Integration of Genetics with Sciences of 

the Past in Croatia: Minding and Mending the Gap“. 

12) Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta prometnih znanosti za otpis potraživanja u iznosu većem 

od tri milijuna kuna od Komercijalne banke Zagreb 

Rektor Boras navodi kako Senat mora formalno donijeti odluku o davanju suglasnosti dekanu 

Fakulteta prometnih znanosti za otpis nenaplativoga potraživanja u iznosu većem od tri milijuna kuna 

od Komercijalne banke Zagreb. 

 

Profesor Orlić postavlja upit implicira li davanje suglasnosti Senata za otpis potraživanja određenoj 

sastavnici i određene financijske obveze s obzirom da je u konkretnom slučaju riječ o rashodima. 

 

Dekan Gold pojašnjava kako je u konkretno slučaju riječ o Komercijalnoj banki Zagreb u stečaju. 

Stečajni postupak je zaključen te je banka brisana iz sudskoga registra 2013. godine. Tražbina 

Fakulteta prometnih znanosti je u stečajnom postupku bila uvrštena u 5. isplatni razred zbog čega nije 

bilo za očekivati da će ista biti namirena kada se u obzir uzimalo stanje stečajne mase. 

 

 Na temelju članka 21. stavak 1. točka 25. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu donio je sljedeću 

 

 O d l u k u  

 

  I. 

Daje se suglasnost Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za otpis 

nenaplativog potraživanja  u iznosu od 3.897.323,00 kuna od Komercijalne banke 

Zagreb u stečaju. 

  

13) Ostalo 

 Rektor Boras obavještava članove Senata da je u utorak, 26. siječnja 2016. godine na 

Sveučilištu u Zagrebu održan sastanak s novim ministrom znanosti, obrazovanja i sporta, izv. 

prof. dr. sc. Predragom Šustarom. Isti dan održan je i sastanak s novim ministrom 

poljoprivrede koji je u dva mandata bio dekan Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Davorom Romićem, te novim ministrom zaštite okoliša i prirode, izv. prof. dr. sc. 

Slavenom Dobrovićem. Potonji ministar je do sada bio zaposlen na Fakultetu strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu kao izvanredni profesor. Rektor smatra da se održanim 

sastankom stvaraju dobre pretpostavke za buduću suradnju koja će se konkretizirati nakon što 

se unutar Ministarstva imenuje ostala upravljačka struktura. U nastavku se osvrće na napise u 

tisku o potrebi integracije sveučilišta te napominje kako je razgovarajući s ministrom znanosti, 

obrazovanja i sporta izričito naglasio da Sveučilište u Zagrebu zbog svojih specifičnosti ne 

može biti integrirano. Sveučilište u Zagrebu očekuje izvrsnu suradnju s ministrom 

poljoprivrede koji osim što je bio u dva mandata dekan Agronomskoga fakulteta, bio je i član 

Senata te Rektorskoga kolegija u širem sastavu. Rektor je izrazio zadovoljstvo činjenicom da 

se na čelu bitnih ministarstava nalaze profesori sa zagrebačkog sveučilišta. 
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 Prorektor Janjanin poziva članove Senata, ali i ostale profesore na koncert kojega će 

organizirati Muzička akademija, a koji će se održati u ponedjeljak, 29. veljače 2016. godine u 

velikoj dvorani Lisinski. Riječ je o koncertu koji je posljedica suradnje umjetničkih akademija 

iz Budimpešte, Graza, Ljubljane, Beča i Zagreba. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:10 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/105-16-2 

 

18. veljače 2016. godine 


