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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 8. ožujka 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. Prof. dr. art. Enes Midžić – predsjednik Vijeća umjetničkog područja 

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

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

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

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

12. Prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

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

30. Prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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31. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

36. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. Doc. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

47. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Tekstilno-tehnološki fakultet 

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

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

50. Izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

51. Dario Škegro, Kineziološki fakultet 

52. Nataša Tošanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Boras, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Branimir Norac, Muzička akademija 

55. Damir Čamber, Katolički bogoslovni fakultet 

56. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

57. Ivan Šolić, Šumarski fakultet 

58. Ante Miličević, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

59. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

60. Danko Relić, Medicinski fakultet  

61. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

62. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- Dr. sc. Slavko Barić, Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ 

- Prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić, Ekonomski fakultet 

- Prof. dr. sc. Nikica Gilić, Filozofski fakultet 

- Prof. dr. sc. Željko Jerneić, Filozofski fakultet 

- Doc. dr. sc. Lidija Cvikić, Učiteljski fakultet 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 
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- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

 

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 

- mr. sc. Tamara Dagen, dipl. novinar, glasnogovornica, Ured za odnose s javnošću 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za studije i 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, otvorio je 8. redovitu sjednicu Senata u 347. 

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

način da se: 

  

 nakon točke 6) Sveučilišna nastavna literatura dodaje točka 7) Uspostava znanstvenoga polja 

8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar interdisciplinarnoga područja znanosti 

čime se ostale točke dnevnoga reda pomiču za jedan redni broj 

 nakon točke 14) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta 

u Zagrebu dodaju točka 15) Suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora 

u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta "Sveučilišni kampus Varaždin, Faza 

III - Studentski dom s pratećim sadržajima", KK.09.1.2.01.0004 i točka 16) Suglasnost rektoru 

Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za 

provedbu projekta "Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih 

naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje", KK.09.1.2.01.0003 čime dotadašnja točka 15) Ostalo 

postaje točka 17) 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

 

Dnevni red: 

 

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

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 9. veljače 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 - trajno 
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3) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2016./2017. 

 

4) Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2015./2016. akademsku godinu 

 

5) Studijski programi: 

a) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovni pristup 

hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija 

Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu 

c) Odluka o ustroju i izvedbi doktorskog programa Doktorski studij znanosti o književnosti, 

teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

6) Sveučilišna nastavna literatura 

 

7) Uspostava znanstvenoga polja 8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar 

interdisciplinarnoga područja znanosti 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

9) Međunarodna suradnja 

 

10) Financijska pitanja 

a) Financijski plan 2016.-2018. 

 

11) Imenovanje Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

12) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

13) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

14) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

15) Suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta "Sveučilišni kampus Varaždin, Faza III - Studentski dom s 

pratećim sadržajima", KK.09.1.2.01.0004 

16) Suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta "Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar 

studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje", KK.09.1.2.01.0003 

17) Ostalo
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*** 

 

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

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 9. veljače 2016. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 7. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 9. veljače 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 profesora – 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 profesora na vrijeme od pet godina 
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 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 profesora – trajno 

 

R.br. 

 

Klasa Ime Prezime Datum zadnjeg 

izbora   

Broj 

uvjeta 

Rektor. 

zbora 

Visoko 

učilište 

Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polje/ 

grana 

 

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

 

3) Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2016./2017. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da za akademsku godinu 2016./2017. sastavnice Sveučilišta u 

Zagrebu predlažu ukupnu upisnu kvotu od 12 664 upisna mjesta. Od toga je 10 769 (85,04 %) upisnih 

mjesta predviđeno za redovite studente, a 1 480 (11,69%) za izvanredne studente, dok je za strane 

studente (bez EU državljana) predviđeno 415 upisnih mjesta (3,28%). Prema Postupku i kriterijima 

prihvaćanja upisnih kvota na preddiplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima za 

ak. god. 2016./2017. (Senat 19. siječnja 2016.) sastavnice su do 19. veljače 2016. trebale provesti 

analizu, utvrditi okvirne kapacitete te na sjednici fakultetskog/akademijskog vijeća utvrditi prijedlog 

upisnih kvota. Prijedloge je trebalo dostaviti putem aplikacije u koju su sve sastavnice unijele svoje 

prijedloge u zadanome roku. Nekoliko posljednjih godina kvote su ujednačene i ne povećavaju se pa 

se za sva povećanja zatražilo obrazloženja u odnosu na utvrđene kriterije. Nakon dostavljenih 

prijedloga načinjena je usporedba s prošlom godinom te su izdvojeni fakulteti koji su predložili 
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povećanje upisne kvote. Riječ je o sljedećim sastavnicama, studijskim programima i povećanjima 

upisnih kvota: 

 Prirodoslovno-matematički fakultet (studij Fizike, smjer nastavnički, za +10 redovnih 

studenata) 

 Fakultet prometnih znanosti (studij Aeronautike, za + 25 izvanrednih studenata) 

 Fakultet strojarstva i brodogradnje (studij Strojarstva, za +30 redovnih studenata) 

 Građevinski fakultet (studij Građevinarstva, za +43 redovna i +2 strana studenata) 

 Tekstilno-tehnološki fakultet (za +5 stranih studenata) 

 Ekonomski fakultet (stručni studij Poslovna ekonomija, za + 45 redovnih i +30 izvanrednih 

studenata) 

 Kineziološki fakultet (stručni studij Izobrazba trenera, smjer Kondicijska priprema sportaša, 

za +10 redovnih studenata) 

 Filozofski fakultet (dvopredmetni studiji Portugalski jezik i književnost, za +2 redovna 

studenta, Rumunjski jezik i književnost, za +1 redovni student, Španjolski jezik i književnost, 

za +5 redovnih studenata) 

 Hrvatski studiji (za +2 strana državljana na jednopredmetnim studijima Psihologija i 

Sociologija) 

 Akademija dramske umjetnosti (studij Produkcije, za + 2 strana državljana) 

 Muzička akademija (Studij za instrumentaliste za + 7 redovnih studenata,  jednopredmetni 

studij Glazbene pedagogije, za +2 redovna studenta). 

 

Nekoliko sastavnica predložilo je i smanjenje upisne kvote za 2016./2017. Riječ je o sljedećim 

sastavnicama, studijskim programima i smanjenju upisnih kvota: 

 PMF (studij Fizika i tehnika, smjer nastavnički – 25) 

 Kineziološki fakultet (za stručni studij Izobrazba trenera, smjer Razni sportovi -10) 

 Filozofski fakultet (dvopredmetni studij Anglistike -6) 

 Fakultet filozofije i religijskih znanosti/FFDI (dvopredmetni studij Filozofije -5, odnosno 

neće upisivati studente u iduću ak. god.) 

 Muzička akademija (dvopredmetni studij Glazbene pedagogije za -1, odnosno neće upisivati 

studente). 

 

U nastavku prorektorica napominje da su zbog potreba Oružanih snaga upisne kvote za vojne studije 

preraspodijeljene pa će se na studiju Vojno inženjerstvo upisivati za 20 redovnih studenata više, a na 

studij Vojno vođenje i upravljanje za 10 manje. Do početka ak. god. 2016./2017. očekuje se Potvrda 

upisa u Upisnik studijskih programa MZOS-a za integrirani sveučilišni studij Veterinarska medicina 

na engleskom jeziku Veterinarskoga fakulteta za koji se predlaže upisna kvota od 25 redovnih 

studenata. Predložena upisna kvota, na ukupnoj je razini uvećana za 207 studenata, što je povećanje za 

1,66% u odnosu na upisnu kvotu za 2015./2016. i kao takva je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju 

troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 

2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. (ukupno povećanje kvote ne smije biti veće od 5%.). 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o kvotama za upis studenata u 

I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u 

akademskoj godini 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

4) Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2015./2016. akademsku godinu 

 

Prorektorica Čuković-Bagić napominje kako je prijedlog da se u vezi natječaja za dodjelu stipendija 

Sveučilišta u Zagrebu za ovu akademsku godinu prijave podnose u razdoblju od 16. ožujka 2016. 

godine do 6. travnja 2016. godine. Plan je podijeliti stipendije u četiri sljedeće kategorije: 

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

studijskom programu za koji se prijavljuju (400 stipendija); 

B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području 

matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija); 

C. stipendije uspješnim studentima  sportašima (10 stipendija); 

D. stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa (50 stipendija) 

 

Prorektorica u nastavku navodi kako je ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija 

10.000 kn (1000 kn mjesečno). Sredstva za isplatu stipendija osigurana su temeljem Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova 

javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 

2017./2018. sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Sveučilišta u 

Zagrebu, iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu i od prikupljenih 

sredstava temeljem Sporazuma sklopljenog između Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i 

Sveučilišta u Zagrebu. Od ukupno 500 stipendija, 3.200.000 kn izdvojilo bi se iz Ugovora o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova 

javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 

2017./2018. sklopljenog između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Sveučilišta u 

Zagrebu, a 1.800.000 kn iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu  i od 

prikupljenih sredstava temeljem Sporazuma sklopljenog između Hrvatskog narodnog kazališta u 

Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu. Što se kvote tiče, svakoj sastavnici dodjeljuje se broj stipendija koji 

odgovara udjelu prijava studenata sa sastavnice u ukupnom broju prijava. 

 

Prema prijedlogu natječaja, postoje sljedeći opći i posebni kriteriji: 

 

Opći  kriteriji obuhvaćaju: 

 kriterij uspješnost u studiju (prosjek ocjena svih položenih ispita i ukupno stečeni ECTS 

bodovi do 30. rujna 2015.); 

 dodatna postignuća (Rektorova i Dekanova nagrada). 

 

 Posebni kriteriji za:  

A. Stipendije za izvrsnost 

Pristupnici za ovu kategoriju moraju biti unutar 10% najuspješnijih studenata na studijskom 

programu koji studiraju, u trenutku prijave na Natječaj, a sukladno kriterijima matične sastavnice. 

Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 4.0 ili više. 
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B. Stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, 

prirodnih znanosti i informatike (STEM - popis studijskih programa nalazi se u izborniku 

aplikacije putem koje se pristupnici prijavljuju). 

Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek ocjena 3.5 ili više. 

 

C. Stipendije uspješnim studentima sportašima  

Pristupnici za ovu kategoriju moraju biti studenti sa sportskim rezultatima sukladno kriterijima 

Hrvatskog olimpijskog odbora i s prosjekom ocjena 3.5 ili više. 

 

D.  Stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa 

1. Prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 65% proračunske 

osnovice odnosno 2.161,90 kuna (podaci preuzeti iz službene evidencije Porezne uprave za 2015. 

godinu); 

2. Pristupnici za ovu kategoriju moraju imati prosjek 3.0 ili više te ostvariti minimalno 35 ECTS 

bodova po godini studija.  

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Natječaja za dodjelu 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 2015./2016. akademsku godinu. 

 

5) Studijski programi: 

a) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovni pristup 

hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš napominje kako je predloženi poslijediplomski specijalistički studij 

Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju 

Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao svu potrebnu proceduru te nakon kratkoga 

predstavljanja programa od strane doc. dr. sc. Lidije Cvikić, predlaže članovima Senata 

donošenje Odluke o ustroju i izvedbi.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u 

ranom odgoju i obveznom obrazovanju Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

b) Odluka o ustroju i izvedbi poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija 

Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš napominje kako je predloženi poslijediplomski interdisciplinarni 

specijalistički studij Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu prošao svu 

potrebnu proceduru te nakon kratkoga predstavljanja programa od strane, prof. dr. sc. Nine 

Pološki Vokić, predlaže članovima Senata donošenje Odluke o ustroju i izvedbi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi 

poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Upravljanje ljudskim 

potencijalima Sveučilišta u Zagrebu. 
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c) Odluka o ustroju i izvedbi doktorskog programa Doktorski studij znanosti o književnosti, 

teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Prorektor Judaš napominje kako je predloženi doktorski program Doktorski studij znanosti 

o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao svu potrebnu proceduru te nakon 

kratkoga predstavljanja programa od strane, prof. dr. sc. Nikice Gilića, predlaže članovima 

Senata donošenje Odluke o ustroju i izvedbi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi doktorskog 

programa Doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, 

muzikologije i studija kulture Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

6) 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 74. sjednici Povjerenstva, održanoj 1. ožujka 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: 

 

 

OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI U ZDRAVSTVENOM I MIROVNISKOM OSIGURANJU, 

sveučilišni udžbenik, urednici: Srebrenka Mesić, dr. med., prim. dr. sc. Nada Turčić i prof. dr. sc. 

Jadranka Mustajbegović. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

TEHNIKA SIGURNOSTI U RUDARSTVU – ČVRSTE MINERALNE SIROVINE, sveučilišni 

udžbenik, autori: doc. dr. sc. Dragan Krasić i prof. dr. sc. Stanislav Anto Živković (u mirovini). 

Predlagatelj je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

7) Uspostava znanstvenoga polja 8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar 

interdisciplinarnoga područja znanosti 

 

Rektor Boras navodi kako se, s obzirom na preddiplomske sveučilišne studijske programe Vojno 

inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje koje Hrvatsko vojno učilište „dr. Franjo Tuđman“ izvodi 

zajedno sa pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te njegove specifičnosti, pojavila potreba da 

se u okviru Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama uspostavi novo 

znanstveno polje 8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar interdisciplinarnog područja 

znanosti. U vezi navedenog je Rektorski kolegij u užem i širem sastavu raspravljao više puta, te su u  

više navrata obavljeni i razgovori s predsjednikom Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje 

i tehnološki razvoj, prof. dr. sc. Ivom Družićem. Rektor predlaže da Senat nakon kratkog izlaganja 

general-pukovnika, dr. sc. Slavka Barića dade podršku uspostavi novog znanstvenog polja 8.09. 
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Vojno-obrambene znanosti i umijeće te o istome uputi dopis Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj. 

 

General-pukovnik Barić podsjeća da je intenzivan razvoj sustava visokog obrazovanja za potrebe OS 

RH, odnosno želja za uspostavljanjem redovnog sustava vojnog školovanja u posljednjih nekoliko 

godina rezultirao pokretanjem akreditiranih sveučilišnih preddiplomskih studijskih programa Vojno 

inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, na koje je prvi naraštaj studenata-kadeta upisan akademske 

godine 2014./2015. Nositelj ovih studijskih programa je Sveučilište u Zagrebu, a njihovo pokretanje 

temelji se na: 

- Zakonu o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju  

- Odluci Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih 

programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske  

- Sporazumu o ustrojavanju posebnih sveučilišnih studijskih programa za potrebe Oružanih 

snaga Republike Hrvatske, potpisanom 10. siječnja 2014. između Vlade Republike Hrvatske i 

Sveučilišta u Zagrebu  

- Sporazumu o organizaciji međusobnih odnosa u izvođenju sveučilišnih preddiplomskih studija 

za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i 

upravljanje, potpisanom 24. rujna 2014. između Sveučilišta u Zagrebu i jedanaest njegovih 

sastavnica-fakulteta koji sudjeluju u izvedbi ovih studijskih programa 

- Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu, donesenoj 14. veljače 2014. 

- Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu, donesenoj 14. veljače 

2014. 

 

General-pukovnik Barić napominje kako bi unutar predloženoga znanstvenog polja bilo moguće 

razvijati pripadajuće znanstvene grane: vojno vođenje, vojno upravljanje, operativno umijeće, vojna 

strategija, vojna povijest, vojna etika, vojna pedagogija, vojna sociologija, vojna psihologija, vojna 

geografija s topografijom, vojne tehnologije, tehnika kopnene vojske, tehnika ratne mornarice, tehnika 

ratnog zrakoplovstva i PZO, razvoj suvremenih borbenih sustava, humanitarno i ratno pravo, 

sigurnosna i obrambena politika, oružane snage i društvo, obrambena ekonomija i menadžment. U 

nastavku pojašnjava pojam ''vojno umijeće'', koji je sadržan u samom nazivu predloženoga polja. 

''Vojno umijeće'' predstavlja znanstvenu disciplinu koja se kroz povijesni razvoj, proučavajući 

ratovanje i s filozofskog pristupa, bavila osmišljenim povezivanjem državne strategije, odnosno 

strategije najviše razine, putem operativnog umijeća s provedbenom taktikom, a u cilju postizanja 

strateških ciljeva. U novije vrijeme ova se disciplina bavi upravljanjem cjelokupnim znanjima kojima 

vojne snage raspolažu i koja primjenjuju kako u ratnim, tako i u mirovnim operacijama u raznim 

okružjima. Primjenom suvremenih simulacijskih modela, uspješnost i kvaliteta vojnog umijeća danas 

je mjerljiva i pouzdano se dokazuje i prije njezine primjene na realnom bojištu. 

 

General pukovnik Barić navodi kako je od izuzetnog značaja dobivanje podrške Senata Sveučilišta u 

Zagrebu čime se omogućuje daljnji razvoj vojnih studija, poglavito u vidu transformacije Hrvatskog 

vojnog učilišta. Želja je imati određenu autonomiju te mogućnost izbora u odgovarajuća nastavna i 

znanstvena zvanja kako bi se razvijali diplomski i poslijediplomski studiji. S obzirom da je u tijeku 

donošenje novog Pravilnika o znanstvenim zvanjima, general pukovnik Barić smatra da je sad pravi 
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trenutak da se novim Pravilnikom u obzir uzme i predloženo znanstveno polje. Napominje kako će se 

ove godine pokrenuti akreditacija diplomskih vojnih studija. U prijedlogu su pokretanje i akreditacija 

vojnog pomorskog studija u Splitu, te potpuna akreditacija studija Aeronautika u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je jednoglasno Odluku o prihvaćanju prijedloga 

Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“ za uspostavljanje novoga znanstvenog 

polja 8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar Interdisciplinarnog područja 

znanosti. 

 

8) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti 

 

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

razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

U okviru doktorskoga studija 

 

1. Andrea Bistrović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Sinteza novih biološki aktivnih halogeniranih hibrida bicikličkih heterocikla i 1,2,3-triazola 

2. Tamara Pavić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Glikozilacija plazmatskih proteina u dijabetesu uzrokovanom mutacijama gena HNF1A 

3. Marko Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Radiološka svojstva tla u Republici Hrvatskoj 

4. Anamarija Šter, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Taloženje kalcijevih oksalata u uvjetima hiperoksalurije: utjecaj aminokiselina relevantnih za 

patološku biomineralizaciju 

5. Mihaela Tuksar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Nove farmaceutski prihvatljive soli 1-amino-3,5-dimetiladamantana i njihove kristalne forme 

6. mr. sc. Alen Žunić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arhitektura i urbanizam 

Tema: Diskurzivna metoda projektiranja u opusu arhitekta Aleksandra Dragomanovića  

7. mr. sc. Hrvoje Belani, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda komponentnoga razvoja programske podrške zasnovana na taksonomiji programskih 

zahtjeva za potpomognutu komunikaciju 

8. Ivan Budišćak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Automatizacija agilnoga razvoja aplikacija na temelju modela poslovnih procesa i modela 

podataka 

9. Ana Hanić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski doktorski 

studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima primjenom 

konformnoga preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova 
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10. Petra Mesarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Upravljanje potražnjom u mikromreži s naglaskom na napredno korištenje električnih vozila za 

spremanje energije 

11.Valentina Zadrija, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Lokalizacija objekata odozdo prema gore primjenom Fisherovih vektora 

12. Jakov Baleta, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Development of numerical models within the liquid film and Lagrangian spray framework 

(Razvoj numeričkih modela u području filma kapljevine na stijenci i Lagrangeova spreja) 

13. Josip Bašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgijaTema: Development of numerical model 

for green water loading by coupling the mesh based flow models with the meshless models (Razvoj 

numeričkoga modela opterećenja zalijevanja palube spregom mrežnih i bezmrežnih modela strujanja) 

14. Luka Boban, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Eksperimentalno i teorijsko istraživanje geotermalne dizalice topline 

15. Mladen Božić , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Utjecaj povrata ispušnih plinova na pojavu detonantnoga izgaranja u suvremenim Ottovim 

motorima 

16. Branka Bužančić Primorac , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Vjerojatnost sloma trupa oštećenoga tankera za prijevoz nafte 

17. Anamarija Falkoni, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Napredno planiranje energetski samodostatnih širih gradskih područja razvojem pametnoga 

energetskoga sustava 

18. Amalija Horvatić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Uspostavljanje sljedivosti kod računalne tomografije u dimenzionalnom mjeriteljstvu 

19. Tomislav Novosel, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: The impact of district heating and cooling on the penetration of intermittent renewable energy 

sources in moderate and Mediterranean climates (Utjecaj sustava centraliziranoga grijanja i hlađenja 

na penetraciju obnovljivih intermitentnih izvora energije u umjerenim i mediteranskim klimama) 

20. Vanja Ranogajec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Optimalno upravljanje automatskim mjenjačem s velikim brojem stupnjeva prijenosa 

21. Lana Virag, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Numerical Modeling of Abdominal Aortic Aneurysm Expansion (Numeričko modeliranje rasta 

aneurizme abdominalne aorte) 

22. Ante Vučetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Identifikacija i karakterizacija parametara rada HCCI motora pri pogonu bioplinom 
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23. Vuko Vukčević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Numerical modeling of coupled potential and viscous flow for marine applications  

(Numeričko modeliranje spregnutoga potencijalnoga i viskoznoga strujanja za primjenu u pučinskoj i 

brodskoj hidrodinamici) 

24. Iva Gašparović, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Geodezije i geoinformatike 

Tema: Geoprostorne analize potencijala solarne energije u Republici Hrvatskoj primjenom 

multikriterijskoga odlučivanja 

25. Ela Vela, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Geodezije i 

geoinformatike 

Tema: Prostorno-vremenska analiza satelitskih snimaka i terestričkih mjerenja šumskih ekosustava 

26. Maja Marasović, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Biološka aktivnost odabranih boroničnih kiselina i njihovih derivata 

27. Katarina Barbarić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Mjerenje stabilnosti acetabularne komponente totalne endoproteze kuka ovisno o veličini 

učinjenoga defekta dna acetabuluma na modelu svinjske zdjelice 

28. Lana Kovač Bilić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Stupanj metilacije gena ASC/TMS1 i MyD88 u uzorcima zdravoga tkiva i tkiva karcinoma 

pločastih stanica grkljana 

29. Andrija Lončar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Rane promjene u mozgu izazvane središnjom primjenom streptozotocina u eksperimentalnom 

modelu sporadične Alzheimerove bolesti 

30. Aldenita Matić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Procjena učinka psihoterapijskoga programa na ishod liječenja bolesnika s reumatoidnim 

artritisom 

31. Nevenka Piskač Živković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Dijagnostička vrijednost ultrazvučnoga pregleda prsnoga koša u razlikovanju pleuralnih izljeva 

maligne i nemaligne etiologije 

32. Faruk Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 

Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Clinico pathological and molecular characterization of tubulocystic variants of renal tumors 

(Kliničko-patološka i molekularna obilježja tubulocističnih podtipova tumora bubrega) 

33. Sanja Štrbe, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na toksične doze litija u štakora 

34. Mandica Vidović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj inflamasoma na razvoj juvenilnoga spondiloartritisa 

35. Goran Zukanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinci pentadekapeptida BPC 157, L-NAME i L-arginina na serijski prijelom rebara u štakora 



 16 

36. Vedran Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Rano neinvazivno određivanje spola ploda mliječnih krava analizom slobodne fetalne DNA i 

transrektalnim ultrazvučnim pregledom 

37. Hrvoje Ciganović, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Nadomjesno liječenje progesteronom nakon umjetnoga osjemenjivanja kao prevencija ranih 

uginuća ploda u mliječnih krava 

38. Tihana Fumić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Genska analiza izolata streptokoka iz uzoraka kravljega mlijeka 

39. Krešimir Kašuba, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Ekspresija progesteronskih i estrogenskih receptora u kuja s piometrom 

40. Irena Nadinić Artuković, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Veterinarske znanosti 

Tema: Uloga hepcidina u pasa oboljelih od babezioze i pasa seropozitivnih na  hemoprotozoon B. 

canis 

41. Xhevdet Krasniqi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Postgraduate PhD programme in 

Biomedicine and Health Sciences 

Tema: The impact of apelin level on the incidence of major adverse cardiac events after myocardial 

infarction with ST elevation (Utjecaj razine apelina na učestalost velikih kardiovaskularnih događaja 

nakon infarkta miokarda sa ST elevacijom) 

42. Maja Crnogorac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Tvrdoća benignih i malignih promjena dojke mjerena sonoelastografijom posmičnoga vala 

43. Niko Radović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj radioterapije na vrijednost očiglednoga koeficijenta difuzije zdravoga tkiva i lezija 

dojke pri oslikavanju magnetskom rezonancijom 

44. Antonija Balić Šimrak, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Kiparstvo 

Tema: Mekana skulptura i njezina antropomorfna preobrazba 

45. mr. sc. Melinda Kostelac, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Grafika 

Tema: Restitucija kolektivnoga sjećanja grada Opatije u taktilnom prostoru dubokoga tiska i 

fotografije 

46. Maja Rožman, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Grafika 

Tema: Pomicanje granica: pozicija i uloga grafike u suvremenoj umjetnosti 

47. Marija Šarić Ban, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski umjetnički studij slikarstva 

Tema: Sinergija kazališnoga kostima i scenskoga prostora 

48. Davor Žilić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Slikarstvo 

Tema: Mural kao sredstvo oplemenjivanja u urbanom kontekstu 

49. Ivan Fijolić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Kiparstvo 
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Tema: Uloga postamenta u derivatu popartističke skulpture spomeničkoga predznaka 

50. mr. art. Kristina Horvat Blažinović, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, 

Poslijediplomski doktorski umjetnički studij slikarstva 

Tema: Realno i simbolično u poetici umnoženih ekrana i slika 

51. Ana Mucalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utvrđivanje fenolnoga profila 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i 

utjecaj na kakvoću vina 

52. Martina Andlar, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Tema: Integrated bioprocess system for ethanol production and separation from lignocellulosic raw 

materials by using different bioreactors (Integrirani bioprocesni sustav za proizvodnju i izdvajanje 

etanola iz lignoceluloznih sirovina primjenom različitih bioreaktora) 

53. Vanja Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Tema: Primjena novih tehnika u proizvodnji biljnih ekstrakata cvijeta trnine (Prunus spinosa L.) 

54. mr. sc. Nikola Brzica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Politologije 

Tema: Hibridno ratovanje i suvremeni sukobi 

55. mr. sc. Hrvoje Ćurko, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Politike nacionalnoga identiteta – slučajevi španjolske i francuske Baskije 

56. Vedran Kojić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomije i Poslovne ekonomije 

Tema: Optimizacija i analiza odabranih ekonomskih problema bez primjene diferencijalnoga računa 

57. Marijo Baković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologije 

Tema: Biomehanička analiza bilateralnih i unilateralnih skokova 

58. Mr. sc. Alma Čović-Filipović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Lingvistike 

Tema: Jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko-medijskim diskursima o aneksiji Bosne i 

Hercegovine i sarajevskom atentatu 

59. Lucia Načinović Prskalo, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta 

60. Antonia Ordulj, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktike 

Tema: Kolokacije kao sastavnica leksičke kompetencije u hrvatskom kao inom jeziku 

61. Magda Pašalić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktike 

Tema: Motivacijske strategije nastavnika i motivacija učenika kao čimbenici uspješnosti učenja 

engleskoga kao stranoga jezika 

62. Marija Pandžić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatologije 

Tema: Interaktivnost Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj na župnim mrežnim stranicama – 

nastanak novoga komunikacijsko-pastoralnoga modela 

63. Aleksandra Popovski, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

smjer Javno pravo i javna uprava 
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Tema: Upravnopravni aspekti upravljanja i korištenja javnoga dobra u općoj uporabi 

64. Dejan Pernjak, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Povijesti 

Tema: Uloga pavlinskoga samostana u Križevcima (1667. – 1786.) u zavičajnoj povijesti 

65. Danijel Baturina , Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Utjecaj trećega sektora na socio-ekonomski razvoj Republike Hrvatske 

66. 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 

 na sjednici Senata održanoj 9. veljače 2016. Senat je vratio temu kako bi se provjerila 

ispravnost naziva 

 zbog administrativne pogreške dostavljen je krivi naslov na sjednicu Senata u veljači te 

ispravan naslov glasi: 

Povezanost koncentracije preovulacijskoga i postovulacijskoga progesterona u serumu i 

ishoda izvantjelesne oplodnje 

67. mr. sc. Miroslav Fridl, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove  

 zbog administrativne pogreške na sjednici Senata odobren je krivi naslov teme 

 odobrena tema: Problem teologije i slobode unutar Spinozina determinizma 

 ispravak teme: Problem teleologije i slobode unutar Spinozina determinizma 

 

Profesor Orlić ima tehničku primjedbu u vezi predložene doktorske teme pristupnice Lane Virag 

(redni broj 21.). Ispravan naziv na engleskom jeziku trebao bi biti - Numerical modeling of abdominal 

aortic aneurysm expansion (Numeričko modeliranje rasta aneurizme abdominalne aorte).  

 

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

navedenih primjedbi. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši iznesene primjedbe odobrio gore 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

9) Međunarodna suradnja 

 

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. 

 

10) Financijska pitanja 

a) Financijski plan 2016.-2018. 

 

Prorektor Lazibat ističe kako je 1. ožujka 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

sporta uputilo Sveučilištu u Zagrebu zahtjev za dostavom financijskog plana 2016.-2018. 

Sveučilište je s istim promptno upoznalo sastavnice koje su unutar 24 sata dostavile svoj 

financijski plan 2016.-2018. Na osnovi pristiglih podataka napravljen je konsolidirani 

financijski plan 2016.-2018. Sveučilište u Zagrebu je u konsolidiranom financijskom planu 

iskazalo za 2016. planirane ukupne prihode i primitke u visini  2.044.988.415 kn pri čemu su 



 19 

opći prihodi i primici  1.366.339.938 kn, vlastiti prihodi  273.249.500 kn, prihodi za posebne 

namjene  253.666.195 kn, pomoći 140.676.616 kn i prihodi iz ostalih izvora  11.056.165 kn. 

Projekcija prihoda i primitaka za 2017.g. iznosi 2.146.938.973 kn što predstavlja povećanje od 

4,99% u odnosu na plan 2016.g., a projekcija za 2018.g. 2.169.815.160 kn što je povećanje od 

1,07% u odnosu na 2017.g. Razlog većeg povećanja jest dinamika projekata te što su 

sastavnice time planirala veće vlastite prihode. Rashodi poslovanja za 2016.g. planirani su 

ukupno 2.093.230.224,00 kn. Od toga 1.980.689.865 kn se odnosi na redovnu djelatnost, 

11.578.252 kn na kapitalnu djelatnost, a 100.962.107 kn na EU projekte. Razlika od 

48.241.809 kn većih rashoda od prihoda i primitaka planira se namiriti iz prenesenog viška  

prethodnih godina. Procjena rashoda za 2017.g. iznosi 2.149.532.222 kn što je povećanje u 

odnosu na 2016.g. od 2,69%, a procjena za 2018.g. iznosi 2.178.088.421 kn što je povećanje u 

odnosu na 2017.g. od 1,33%. Prorektor napominje da je materijal dostavljen Odboru za 

proračun koji ga je prihvatio kao i Rektorski kolegij u užem i širem sastavu. Ukoliko Senat 

potvrdi konsolidirani financijski plan 2016. – 2018., isti će se dostaviti Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta. 

 

Profesor Orlić postavlja tehnički upit. Zašto u priloženoj tablici plana prihoda za 2016. suma 

od iznosa koji su pobrojani u devet izvora (Izvor 31, Izvor 43, Izvor 51, Izvor 52, Izbor 55, 

Izvor 561, Izvor 6, Izbor 7, Izvor 8) ne odgovara ukupnoj sumi iskazanoj u stupcu Plan za 

2016.  

 

Prorektor Lazibat odgovara da su u tablici navedeni po kontima svi izvori prihoda. Dva su 

temeljna izvora, cjeloviti iznos (lump sum). Struktura prihoda su sve plaće, uključujući plaće 

novaka, izdvajanja za invalide te sistematski pregledi. Prorektor podsjeća da materijalni 

troškovi idu preko programskih ugovora. Taj izvor je naveden pod posebne namjene, s 

obzirom da se tako vodi u proračunu. 

 

Rektor Boras izvještava članove Senata o sastanku održanom 3. ožujka 2016. godine pred 

Odborom za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na koji je rektor bio pozvan 

kao predsjednik Rektorskog zbora RH. Sastanku su nazočili i predsjednici svih šest vijeća 

područja. Rektor napominje kako je značajan govor održao predsjednik Vijeća tehničkog 

područja, prof. dr. sc. Adrijan Barić. Profesor je utemeljeno obrazložio potrebu financiranja 

svih područja, a naročito STEM područja. Također, naveo je da je potrebno dati težinu i 

društveno-humanističkom području jer bez tog područja nema kvalitetnog obrazovanja. 

Sastanku su nazočili pomoćnici ministra znanosti, obrazovanja i sporta, g. Stipe Mamić i g. 

Krešo Zadro. Rektor je na sastanku posebice naglasio potrebu uzimanja u obzir posljednjeg 

izvješća Europske komisije koja je upućeno Hrvatskoj 26. veljače 2016. godine i iz kojeg je 

itekako jasno da Hrvatska mora poduzeti ozbiljne mjere kako bi popravila svoje 

makroekonomske parametre. Između ostalog, eksplicite je navedeno da Hrvatska mora itekako 

poboljšati investiranje u istraživanje i razvoj. Hrvatska je na samom europskom dnu po 

ulaganju u istraživanje i razvoj koji uz obrazovanje predstavljaju ključni temelj gospodarskoga 

razvoja i održivoga rasta Republike Hrvatske. Europska komisija je u više izviješća navela da 

je Hrvatska jedina zemlja članica EU u kojoj već godinama ulaganje u obrazovanja i znanost 

stalno pada, dok je u drugim i manje razvijenim članicama EU na snazi obrnuti proces. Sve 

zemlje koje žele razviti održivo gospodarstvo čak i u krizi povećale su ulaganje u ovaj važni 

sektor. Hrvatska ne može planirati nove investicije u gospodarstvo i otvaranje visoko plaćenih 

radnih mjesta te ne može računati na ozbiljan tehnološki napredak jer u ovom trenutku 

Hrvatska nema jasan plan razvoja ljudskih potencijala koji moraju biti adekvatno obrazovani 
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da bi to postigli. Hrvatska ozbiljno zaostaje za manjim zemljama u broju istraživača i 

inženjera te ima nizak broj visoko educiranih stanovnika u usporedbi sa zemljama slične 

veličine. Rektor je na sastanku naglasio kako nema uspješne zemlje na svijetu, a ni u Europi, 

koja ne ulaže u obrazovanje i znanost. Ulaganje u ovaj sektor nije trošak već jedina dobra 

investicija u boljitak i budućnost. Kao predsjednik Rektorskog zbora RH zatražit će hitan i 

zajednički sastanak s resornim ministrom, predsjednikom Nacionalnoga vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenovanog od Hrvatskoga sabora, ministrom 

financija i predsjednikom Vlade RH na kojem će uputiti ozbiljni apel. Tijekom diskusije na 

sastanku rektor je želio dati do znanja da je potrebno promijeniti strukturu proračuna u dijelu 

koji se odnosi na visoko obrazovanje, znanost i istraživanje, a ne da se proračun u tom 

segmentu uvijek uzima kao zadan. Potrebno je povećati udio izdvajanja za znanost i 

istraživanje u odnosu na BDP. Rektor je podsjetio da upravo znanost i istraživanje (R&D) 

predstavlja 50% ukupne djelatnosti sveučilišta i njihovih sastavnica. Diskusija se vodila i u 

vezi povećanju udjela izdvajanja sredstava za Zakladu za znanost o čemu je govorio prof. dr. 

sc. Davor Vretenar. 

 

Rektor Boras predlaže da se prihvati financijski plan 2016. – 2018. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio financijski plan 2016. – 2018. 

 

11) Imenovanje Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Čović navodi kako starom sazivu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu ističe 

četverogodišnji mandat uslijed čega je potrebno donijeti novu Odluku o imenovanju Etičkoga savjeta. 

Iz prijedloga Odluke vidljivo je da bi u sastavu ostalo oko 50% istih članova čime se osigurava 

kontinuitet rada navedenoga tijela. Prijedlogom se nastojalo napraviti cjeloviti, uravnotežen i 

reprezentativan sastav Etičkoga savjeta. 

 

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

donio je sljedeću 

O d l u k u 

o imenovanju Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu  

U Etički savjet Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, član 

 prof. dr. sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, zamjenica 

2. izv. prof. dr. sc. Željka Car, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i 

računarstva, član 

 prof. dr. sc. Branka Matković, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, zamjenica 

3. dr. sc. Julija Erhardt, pred., Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

članica 

 doc. dr. sc. Tomislav Krznar, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, zamjenik 
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4. Matija Kikelj, mag. iur., poslijedipl. student, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, član 

 Nikola Klasić, student, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenik 

5. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, članica 

 red. prof. art. Peruško Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 

 zamjenik 

6. doc. dr. sc. Nenad Malović, Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, član 

 doc. dr. sc. Tomislav Jarak, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

 zamjenik 

7. prof. dr. sc. Alan Uzelac, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, član 

 prof. dr. sc. Slaven Ravlić, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, zamjenik 

8. Lana Vanić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, članica 

 Marica Pavić, dipl. iur., Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, zamjenica 

9. prof. dr. sc. Valerije Vrček, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

član 

 prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, zamjenica 

   II. 

Mandat izabranih članova Etičkoga savjeta traje četiri (4) godine. 

   III. 

Predsjednika Etičkoga savjeta biraju članovi Etičkoga savjeta između sebe većinom 

glasova na rok od dvije (2) godine. 

 

12) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 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 Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. LAJOŠA ŽAGERA 

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

13) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 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 Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. NENADA TURKA 

za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2016./2017., 2017./2018. i 

2018./2019.). 

14) Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras skreće pozornost na činjenicu da je Statutom Sveučilišta u Zagrebu određeno kako 

Senat daje suglasnost na program pristupnika za dekana sastavnice, ali da je Zakonom o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju u dijelu koji se tiče nadležnosti Senata predviđeno potvrđivanje 

izbora izabranih dekana. Rektor navodi da dosadašnja praksa nije bila takva da se izabrani dekani 
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potvrđuju na Senatu jer se podrazumijevalo da davanje suglasnosti na program pristupnika za dekana 

podrazumijeva i budući izbor dekana. Rektor predlaže da se s obzirom na jasno definiranu zakonsku 

obvezu ubuduće na Senatu donose odluke o potvrđivanju izabranih dekana. U tom smislu predlaže da 

se potvrdi izbor prof. dr. sc. Mislava Grgića kao dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

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

obrazovanju 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. Mislava Grgića za dekana Sveučilišta u Zagrebu 

Fakulteta elektrotehnike i računarstva na mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 24. veljače 2016. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 

15) Suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta "Sveučilišni kampus Varaždin, Faza III - Studentski dom s 

pratećim sadržajima", KK.09.1.2.01.0004 

 

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

Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici u 347. 

akademskoj godini (2015./2016.) održanoj 8. ožujka 2016. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

“Sveučilišni kampus Varaždin, Faza III – Studentski dom s pratećim sadržajima“, 

KK.09.1.2.01.0004. 

 

16) Suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna za provedbu projekta "Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar 

studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje", KK.09.1.2.01.0003 

 

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

Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 
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“Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan 

Radić i Cvjetno naselje“, KK.09.1.2.01.0003. 

 

17) Ostalo

17.1. Prorektor Judaš skreće pozornost na 15. Tjedan mozga (Brain Awareness Week) u Hrvatskoj – 

14. – 20. ožujka 2016. godine. Glavni organizatori su Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN), kao 

pridruženi članovi i partneri European Dana Alliance for the Brain (EDAB). Teme ovogodišnjeg 

Tjedna mozga su: Dječji mozak, Empatija, tolerancija i netolerancija, Suradnja lijeve i desne 

hemisfere mozga. 

 

17.2. Rektor Boras podsjeća da će se povodom dana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu u petak, 11. ožujka 2016. godine u 9 sati održati svečana sjednica vijeća Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

 

17.3. Dekan Baletić navodi kako će se 5. – 10. travnja 2016. godine na Akademiji dramske umjetnosti 

održavati Kazališna revija Akademije dramske umjetnosti (KRADU). 

 

17.4. Dekan Cikojević upoznaje članove Senata sa značajnim projektom Muzičke akademije pod 

nazivom „Religiofonija“. Projekt počinje 29. ožujka 2016. godine sa predavanjem – Kultura kao 

kontrola kaosa. Na Muzičku akademiju bit će pozvani predstavnici svih religijskih zajednica koji će 

održati predavanje o ulozi glazbe u liturgiji. 9. travnja 2016. godine u velikoj dvorani Vatroslava 

Lisinskog gdje će biti izvedeno djelo Josipa Štolcera Slavenskog – Kaos i religiofonija. U projektu će 

sudjelovati sve tri umjetničke akademije zagrebačkoga sveučilišta. 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 13:15 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-3 

 

21. ožujka 2016. godine 


