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ZAPISNIK 

 

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

održane u utorak, 19. travnja 2016. s početkom u 12,00 sati u Auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu, Trg maršala Tita 14. 

 

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

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

suradnju 

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

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

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

Sveučilišta 

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

3. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić – predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

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

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

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

7. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

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

10. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Stomatološki fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Doc. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet 

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

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

27. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

 - Prof. dr. sc. Ivan Šestak, Filozofski fakultet Družbe Isusove 
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31. Prof. dr. sc. Slavko Slišković, Katolički bogoslovni fakultet 

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

33. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

35. Prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

- 

 

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. Ivan Sesar, Ekonomski fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

56. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

57. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

58. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- Prof. dr. sc. Ivo Družić, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

(Ekonomski fakultet) 

- Prof dr. sc. Željko Potočnjak, Stručno povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Pravni fakultet) 

- izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić, Europske sveučilišne igre (Filozofski fakultet) 

- doc. dr. sc. Zrinko Čustonja, Europske sveučilišne igre (Kineziološki fakultet) 

- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- Dr. sc. Zoran Bekić, Srce 
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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 

- Jelena Đuran, dipl. iur., Ured za studije i upravljanje kvalitetom  

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

- Anja Zlatić, dipl. iur., Ured za akademske poslove 

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

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je, otvorivši 9. redovitu sjednicu Senata u 

347. akademskoj godini (2015./2016.), te pozdravivši sve prisutne, zamolio za minutu šutnje za 

nedavno preminuloga professora emeritusa Željka Horvatića te bivšega v.d. dekana Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marka Jurčića, nakon čega je predložio manje izmjene i 

dopune dnevnoga reda na način da se: 

  

 nakon točke 27) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Muzičke akademije Sveučilišta u 

Zagrebu Sveučilišna nastavna literatura skine točka 28) Davanje suglasnosti na Pravilnik o 

ustroju radnih mjesta Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Uspostava 

znanstvenoga polja 8.09. Vojno-obrambene znanosti i umijeće unutar interdisciplinarnoga 

područja znanosti te doda nova točka 28) Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za donošenje poslovne odluke u vrijednosti iznad 

3 milijuna kuna  

 

Profesor Bakić predlaže da se sa dnevnoga reda skinu sljedeće predložene točke: 9) Prijedlog 

(novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu, 11) 

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

Zagrebu i 12) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja 

studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o tri bitna pravilnika odnosno 

dokumenta u vezi kojih se predlažu značajne izmjene. Profesor Bakić skreće pozornost na činjenicu da 

je rok za javnu raspravu o tako bitnim dokumentima bio neuobičajeno kratak te da fakulteti nisu imali 

dovoljno vremena o istima raspraviti unutar svojih fakultetskih tijela i poslati strukturirane primjedbe. 

U nastavku predlaže da se tri navedene točke odgode za iduću sjednicu Senata čime bi se produljio rok 

javne rasprave. 

 

Rektor Boras navodi da je Sveučilište unutar kratke javne rasprave zaprimilo nekoliko primjedbi od 

fakulteta. Napominje kako je vezano uz pravilnike koji se tiču doktorskih studija, diskusija u vezi istih 

trajala duže vrijeme sa voditeljima svih doktorskih studija. 

 

Prorektorica Hruškar skreće pozornost na predloženu točku 9) Prijedlog (novoga) Pravilnika o 

postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno važeći Pravilnik 

donesen je 2010. godine. Radna skupina za studijske programe formirana je 2008. godine te je do 31. 

prosinca 2015. godine zaprimila 130 zahtjeva za nove studijske programe, 600 zahtjeva za manje 

izmjene i dopune studijskih programa (do 20%), te 13 zahtjeva za veće izmjene i dopune studijskih 
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programa (iznad 40%). Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu prijavile su manje ili veće izmjene i 

dopune studijskih programa. Prijedlog novog Pravilnika rezultat je rada Radne skupine za studijske 

programe od trenutka kada je na snagu stupio trenutno važeći Pravilnik. Sve primjedbe i sugestije koje 

su zaprimali Odbor za upravljanje kvalitetom i Radna skupina za studijske programe, uvrštene su u 

prijedlog novoga Pravilnika. Predmetni Pravilnik bio je i na Odboru za statutarna pitanja koji je 

predložio javnu raspravu ne limitirajuću vremensko trajanje javne rasprave. Pravilnik je na javnoj 

raspravi praktički od datuma njegove primjene. Tijekom trajanje javne rasprave unatrag tjedan dana 

zaprimljeno je devet dopisa sastavnica. Prorektorica Hruškar napominje kako je zadaća predloženoga 

Pravilnika pojednostaviti i ubrzati procedure, te izbjeći one poteškoće s kojima su se Radna skupina za 

studijske programe i Odbor za upravljanje kvalitetom susretali u primjeni trenutno važećega 

Pravilnika.  

 

Profesor Požek prenosi stav Fakultetskoga kolegija Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta. 

Navedeno tijelo sastavnice izrazilo je stav da sve primjedbe koje su uvažene od strane Sveučilišta, a 

tiču se dopisa s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, odnose se na tehničke primjedbe, dok bitnije 

primjedbe, s druge strane, nisu uvažene. Profesor Požek slaže se sa iznesenim prijedlogom profesora 

Bakića o skidanju predmetnih točaka s dnevnoga reda čime bi se pružila mogućnost duže javne 

rasprave. Također navodi da bi predlagatelj javne rasprave trebao reći što želi postići s predloženim 

dokumentima. Skreće pozornost na činjenicu da javne rasprave u pravilu traju trideset dana, a ne kao 

što je slučaj bio s predmetnim pravilnicima samo sedam dana. 

 

Rektor Boras predlaže da se točke koje se tiču predmetnih pravilnika ipak rasprave na ovoj sjednici 

Senata, a da se, ukoliko se to pokaže potrebnim, odluke o prihvaćanju pravilnika donesu na idućoj 

sjednici Senata. 

 

Prorektor Judaš se osvrće na izmjene i dopune pravilnika koji se tiču doktorskih studija u vezi kojih 

navodi da javna rasprava traje zadnji 7-8 mjeseci. Voditelji svih poslijediplomskih studija u dva su 

navrata dali detaljne primjedbe na važeće pravilnike. Smisao je bio uključiti primjedbe voditelja 

poslijediplomskih studija u tekst pravilnika kako bi se procedure pojednostavilo. 

 

Dekan Nakić predlaže da dnevni red ostane u obliku u kakvom je predložen, ali i da predlagatelji 

točaka članove Senata pobliže upoznaju sa smislom predloženih izmjena. Dekan je mišljenja da bi 

trebalo iskoristiti priliku te o predmetnim pravilnicima detaljno raspraviti na sjednici Senata, ali da se 

samo donošenje odluke o njihovom prihvaćanju ipak ostaviti za iduću sjednicu Senata. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1) Uloga Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Europskih sveučilišnih igara 2016. u Zagrebu i Rijeci 

 

2) Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. ožujka 2016. godine 

 

4) Izbori u zvanja  
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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) Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

5) Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu – konačni prijedlog  

 

6) Sveučilišna nastavna literatura 

 

7) Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

8) Međunarodna suradnja 

 

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

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

10) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih 

organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija) 

 

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

u Zagrebu 

 

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

programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

13) Financijska pitanja 

a) Odluka o doznaci novčanih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz 

rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu  

b) Odluka o doznaci novčanih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu  

c) Odluka o produljenju roka za povrat novčanih sredstava pozajmljenih Kineziološkom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

d) Prihvaćanje financijskog izvještaja studentskih programa i aktivnosti studentskih 

udruga za 2015. 

 

14) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Franke Perković Gamulin 

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića 

 

16) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita 

 

17) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidije Kos-Stanišić 
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18) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoja Golda 

 

19) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jerke Dumić 

 

20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Nevena Kuspilića 

 

21) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Klaudia Papa 

 

22) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija 

 

23) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića 

 

24) Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za imenovanje voditelja Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

25) Potvrđivanje izbora dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoša 

Žagera 

 

26) Potvrđivanje izbora dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Nenada Turka 

 

27) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

28) Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

donošenje poslovne odluke u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna 

 

29) Ostalo 

 

*** 

 

1) Uloga Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Europskih sveučilišnih igara 2016. u Zagrebu i Rijeci 

 

Rektor Boras obavještava članove Senata kako Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u organizaciji 

Europskih sveučilišnih igara koje će se ove godine održati u Zagrebu i Rijeci. S obzirom na 

sigurnosnu situaciju u Europskoj uniji koja se izrazito zakomplicirala u proteklih nekoliko mjeseci, 

organizacija velikih sportskih događaja predstavlja osjetljiv događaj. Rektor navodi kako je inicirao 

sjednicu Sveučilišnoga savjeta kojoj su prisustvovali stručnjaci koji rade na organizaciji Europskih 

sveučilišnih igara, prvenstveno doc. dr. sc. Zrinko Čustonja s Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu te izv. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić sa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je 

nadležan za pitanja sigurnosne procjene u organizaciji događaja. S obzirom na složenost sigurnosne 

situacije i potencijalne opasnosti, rektor je pozvao docenta Čustonju i profesora Bilandžića da članove 

Senata odnosno dekane upoznaju s procjenama u sigurnosnim aspektima organizacija Europskih 

sveučilišnih igara. 

 



 7 

Docent Čustonja ukratko navodi da Europske sveučilišne igre počinju 13. srpnja 2016. godine. Na 

Igrama u srpnju očekuje predstavnike sa više od 350 europskih sveučilišta odnosno oko 5300 

natjecatelja iz 45 zemalja koji će se takmičiti u 21 sportskoj disciplini. Riječ je o najvećem 

akademskom događaju koji je ikad do sad održan u Republici Hrvatskoj. Opterećenost organizacije 

igara između Grada Zagreba i Grada Rijeke je 2/3 naspram 1/3 u korist Grada Zagreba. Što se 

infrastrukture tiče, koristit će se gradski i sveučilišni objekti. Jedna od svrha Igara je snažnija 

integracija hrvatske akademske zajednice sa europskom akademskom zajednicom što će biti vidljivo 

tijekom održavanja rektorske konferencije 12. i 13. srpnja 2016. godine na kojoj se očekuje prisustvo 

između 50-100 rektora europskih sveučilišta, ali i predsjednika NCAA-a (Američka studentska 

sportska organizacija). Procjenjuje se da je ukupan trošak Igara oko 500 milijuna kuna od čega oko 

400 milijuna kuna dolazi iz fondova Europske unije. Službeno otvorenje Igara bit će 13. srpnja 2016. 

godine u sportskom parku Mladost. 

 

Profesor Bilandžić ukratko govori o sigurnosnim aspektima Europskih sveučilišnih igara u okviru 

kojih je angažiran kao direktor Odbora za sigurnost. Prema standardima Europske sveučilišne 

federacije, organizator odnosno država domaćin imaju obvezu ostvariti sve sigurnosne preduvjete za 

održavanje Igara. U organizaciji Igara bilo je potrebno primijeniti sveobuhvatan pristup sigurnosti koji 

podrazumijeva ulogu sigurnosti s aspekta organizatora, ulogu sigurnosnih institucija Republike 

Hrvatske kao domaćina te ulogu volontera. Predviđa se da će u Igre biti izravno ili neizravno 

uključeno između 10 000 - 12 000 ljudi.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da je na sjednici Senata od 15. rujna 2015. godine jednoglasno 

prihvaćena izmjena sveučilišnoga akademskoga kalendara za ak. god. 2015./2016. zbog održavanja 

Europskih sveučilišnih igara. Ljetni ispitni rok organiziran je u dva dijela odnosno 13. lipnja - 24. 

lipnja 2016. godine te 22. kolovoza – 2. rujna 2016. godine. U međuvremenu, od Studentskoga centra 

je, s obzirom na brojne upite sastavnica, dobivena informacija da je krajnji rok za iseljenje studenata iz 

studentskih domova 30. lipnja 2016. godine. 

 

2) Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 

 

Rektor Boras pojašnjava kako je na Senat pozvao predsjednika Nacionalnoga vijeća za znanost, 

visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, prof. dr. sc. Ivu Družića, te predsjednika Stručnoga 

povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, prof. dr. 

sc. Željka Potočnjaka da ukratko predstave polazna načela i primijenjenu metodologiju u postupku 

izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 

 

Profesor Družić navodi da je Nacionalno vijeće nakon temeljite rasprave jednoglasno usvojilo Nacrt 

Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja te ga uputilo u javnu raspravu koja traje do 6. 

lipnja 2016. godine. Nacionalno vijeće zahvalilo se Stručnom povjerenstvu na čijem čelu je bio prof. 

dr. sc. Potočnjak s obzirom na način na koji se došlo do prijedloga, držeći se uz podršku Nacionalnoga 

vijeća triju načela. Prvo načelo bilo jest jasan fokus na cilj Pravilnika odnosno podizanje kriterija te 

povećanje zahtjeva kvalitete za izbor u svako znanstveno zvanje i u svakom znanstvenom polju. Drugo 

načelo kojeg se Povjerenstvo držalo jest da nema važnijih i manje važnijih znanosti, ali ima različite 

kvalitete znanstvenih istraživanja u svakoj znanstvenoj disciplini. Treće načelo jest puna otvorenost, 

tolerantnost i uvažavanje specifičnih ekspertnih znanja pojedinih znanosti. Stručno povjerenstvo je, u 

naporu da objektivno postojeće razlike i legitimne stručne interese harmonizira u održiv i konzistentan 

Pravilnik, obavilo niz prethodnih konzultacija s matičnim odborima, područnim vijećima, fakultetima 

te javnim institutima. Nacionalno vijeće je ocijenilo da su zahtjevi kvalitete za izbor u znanstvena 

zvanja predmetnim prijedlogom porasli u prosjeku 25%-30% što je razvidno u pomaku Impact Factor-

a prema prvoj i drugoj kvartili, porastu broja potrebnih radova i bodova, odnosno sužavanju citatnih 

baza te drugim relevantnim kriterijima. U dvomjesečnoj javnoj raspravi kroz primjedbe će se vidjeti 

stavovi struke. Profesor smatra da je bitno izjašnjavanje Senata, fakultetskih vijeća i javnih instituta o 

tome je li se načelno došlo do prijedloga prihvatljivoga većini struke, a time i do održivoga pravilnika. 

Pojašnjava kako je riječ o Nacrtu Pravilniku kojega s punom odgovornošću radi sama akademska 

zajednica jer je ona jedina za to i kvalificirana. 
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Profesor Potočnjak ističe da je Stručno povjerenstvo radilo gotovo dvije godine. Prvi dio rada 

Povjerenstva bio je posvećen prevladavanju negativnih posljedica uzrokovanih činjenicom da je 2013. 

godine donesen Pravilnik nakon čega je uslijedila njegova izmjena te ukidanje od strane Ustavnoga 

suda. Profesor navodi da se analiziralo sustave izbora u znanstvena zvanja i u drugim zemljama te je 

ustanovljeno da sustav koji se trenutno primjenjuje u Hrvatskoj ne odgovara postojećem sustavu u 

Njemačkoj, Austriji, Belgiji Nizozemskoj gdje su u pravilu sveučilišta ona koja, na temelju nalaza i 

mišljenja ekspertnih timova, donose odluku o izboru sustava koji im najviše odgovara. Ipak, 

predlaganje takvoga sustava tražilo bi velike organizacijske i zakonodavne promjene. Nacrt prijedloga 

Pravilnika u biti predstavlja poboljšanje postojećega sustava. U obzir treba uzeti trenutnu činjenicu da 

zakon poznaje znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika u trajnome zvanju za kojeg nisu propisani 

uvjeti što je potrebno pod hitno riješiti. Ideja je podizanje međunarodne prepoznatljivosti, uvažavanje 

posebnosti područja i polja. Profesor naglašava da trenutni sustav prema kojem se uvjeti za izbor u 

zvanja propisuju na nacionalnoj razini otvara veliki prostor za autonomiju institucija. Drugim riječima, 

institucije mogu same svojim pravilnicima propisivati uvjete za izbore na znanstvena radna mjesta što 

je praksa koju konzumira relativno malen broj institucija.  

 

Rektor Boras poziva članove Senata da se svojim primjedbama i prijedlozima aktivno uključe u javnu 

raspravu. 

 

Prorektor Čović javlja se za riječ u svojstvu predsjednika Povjerenstva za izradu prijedloga izmjena i 

dopuna odluka o nužnim uvjetima za izbore u zvanja Rektorskog zbora koji se radi paralelno s 

Nacrtom Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Polazišni stavovi su takvi da se želi 

zahvatiti cjeloviti nastavni i stručni doprinos pristupnika. S druge strane, ocjena nastavno-stručnoga 

doprinosa pristupnika biti će komplementarno rađena sa znanstvenim doprinosom koji se će biti 

reguliran Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Prorektor skreće pozornost na stavke u 

članku 2. Nacrta Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja u kojima se naglašava cjelovita 

ocjena znanstvenoga doprinosa pristupnika te posebice stavak 2. članka 2. koji je formuliran na način 

da poštuje zakonske zadanosti, ali i da uvažava potrebnu cjelovitoga vrednovanja. Prorektor Čović u 

nastavku predlaže da Senat donese tri zaključka vezano uz Nacrt Pravilnika i to kako slijede: 

 

 Podrška Nacionalnom vijeću za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u pogledu 

polazišnih načela i primijenjene metodologije u postupku izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. 

 Priznanje Stručnom povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja za uloženi trud i postignute rezultate. 

 Poziv sastavnicama i djelatnicima Sveučilišta da se aktivno uključe u raspravu te da svojim 

primjedbama i sugestijama doprinesu kvaliteti konačnoga teksta prijedloga Pravilnika. 

 

Dekan Ježek predlaže predsjedniku Nacionalnoga vijeća da se, ukoliko je moguće, koriste područna 

vijeća za pojedine znanosti kao servis Nacionalnom vijeću. 

 

Dekan Knjaz skreće pozornost na problem financiranja napredovanja te smatra da će primjena 

Pravilnika, jednom kad se donese, uvelike ovisiti o mogućnosti financiranja od strane resornoga 

ministarstva. 

 

Profesor Požek smatra da bi Senat trebao podržati nastojanja Nacionalnoga vijeća, ali i predložiti 

izmjenu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na način da se ukine znanstveno 

zvanje znanstvenoga savjetnika u trajnom zvanju kao i biranje na nacionalnoj razini. 

 

Profesor Družić napominje kako se prilikom donošenja Pravilnika ciljano ide na to da u postupak 

njegovoga donošenja bude uključen što veći broj relevantnih adresata. Vezano uz financiranje, 

profesor navodi kako su Rektorski zbor, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska zaklada 
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za znanost te Nacionalno vijeće zajednički tražili hitna, interventna sredstva u iznosu od oko 350 

milijuna kuna za održavanje sustava što predstavlja oko 10% ukupnih sredstava koja se izdvajaju za 

znanost i visoko obrazovanje. Potrebna sredstava na žalost nisu dobivena. 

 

Docentica Garašić postavlja upit jesu li članovi Nacionalnoga vijeća i Stručnoga povjerenstva ikada 

razgovarali o činjenici da mnogi znanstvenici nisu u mogućnosti dobiti znanstveni projekt, a da se 

upravo sada podiže „ljestvica“. 

 

Profesor Potočnjak navodi da se kod Nacrta prijedloga Pravilnika radi o umjerenom podizanju razine 

kroz sređivanje stanja, pojašnjavanje određenih pojmova, pojašnjavanje koje baze i koji radovi se 

smatraju relevantnima i sl.. U suštini radi se o jasnijem preciziranju uvjeta koji se traže za izbor u 

znanstvena zvanja.  

 

Rektor Boras predlaže da Senat usvoji zaključke koje je predložio prorektor Čović. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu, razmatrao je u sklopu javne rasprave Nacrt prijedloga 

Pravilnika u uvjetima za izbor u znanstvena zvanja. Nakon provedene rasprave Senat je 

donio sljedeće 

 

Z A K LJ U Č K E 

 

1. Senat Sveučilišta u Zagrebu izražava podršku Nacionalnom vijeću za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj u pogledu polazišnih načela i primijenjene 

metodologije u postupku izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja. 

 

2. Senat Sveučilišta u Zagrebu odaje priznanje Stručnom povjerenstvu za izradu 

Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za uloženi trud 

i postignute rezultate. 

 

3. Senat Sveučilišta u Zagrebu poziva sastavnice i djelatnike Sveučilišta da se aktivno 

uključe u raspravu te da svojim primjedbama i sugestijama doprinesu kvaliteti 

konačnoga teksta prijedloga Pravilnika. 

 

3) Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. ožujka 2016. godine 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 8. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 347. akademskoj godini (2015./2016.) održane 8. ožujka 2016. 

godine. 

 

4) 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. 
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b) Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

 



 12 

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

i na radno mjesto. 

 

c) Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektor Čović je izvijestio o deset pristiglih prijedloga za imenovanje povjerenstava za 

izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu za 

akademsku godinu 2015./2016. 

 

R.

b 

Predloženik Predsjednik povjerenstva Članovi povjerenstva 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedene prijedloge za 

imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na 

Sveučilištu u Zagrebu 

 

5) Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu – konačni prijedlog 

 

Prorektorica Čuković-Bagić podsjeća da je Odlukom Senata od 8. ožujka 2016. godine raspisan 

Natječaj za dodjelu 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu. Prorektorica se zahvaljuje predsjedniku 

Povjerenstva za dodjelu stipendija, dekanu Damiru Ježeku na kvalitetno odrađenom poslu. Natječaj za 

dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. bio je otvoren od 16. ožujka do 6. 

travnja 2016. Ukupno je u navedenom razdoblju pristiglo 1179 prijava za stipendije. Povjerenstvo za 

dodjelu stipendija i Rektorski kolegij u širem sastavu predlažu donošenje odluke o dodjeli 510 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima prema sljedećim kategorijama: 

 

A. stipendije za izvrsnost – 410 stipendija (833 prijavljena kandidata); 

 

B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, 

prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 40 stipendija (64 prijavljena kandidata); 

 

C. stipendije uspješnim studentima sportašima – 10 stipendija (18 prijavljenih kandidata); 

 

D. stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 50 stipendija (264 prijavljena 

kandidata). 

 

Prorektorica Čuković-Bagić napominje da je, vezano uz dodjelu stipendija u kategoriji A za koju je 

Natječajem bilo predviđeno 400 stipendija, na jednu stipendiju u predviđenoj kvoti stipendija za drugu 

godinu Medicinskoga fakulteta konkuriralo 9 studenata s istim brojem bodova, a na dvije stipendije u 

predviđenoj kvoti za treću godinu Medicinskoga fakulteta konkurirala su 4 studenta s istim brojem 

bodova. Slijedom navedenoga, a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u 

Zagrebu, rektor je odobrio dodatnih 10 stipendija u kategoriji A (8 stipendija za studente druge godine 

i 2 za studente treće godine Medicinskoga fakulteta). Prorektorica podsjeća da će se svečana dodjela 

stipendija održati 25. travnja 2016. u 10h u velikoj dvorani Muzičke akademiji. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno donio Odluku o dodjeli stipendija 

Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. 

 

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 75. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. travnja 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: 

 

INFRASTRUKTURA ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. 

Neven Vrček, doc. dr. sc. Sandro Gerić, doc. dr. sc. Ivan Magdalenić, dr. sc. Igor Pihir, prof. dr. sc. 

Josip Brumec i dr. sc. Slaven Brumec. Predlagatelj je Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu 

Sveučilišta u Zagrebu. 
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TRIBOLOGIJA U STROJARSTVU, sveučilišni udžbenik, autori: izv. prof. dr. sc. Krešimir Grilec, 

doc. dr. sc. Suzana Jakovljević i prof. dr. sc. Gojko Marić (pokojni). Predlagatelj je Fakultet strojarstva 

i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

OSNOVE RAZUDBE DOMAĆIH ŽIVOTINJA, sveučilišni udžbenik, urednici: prof. dr. sc. Željko 

Grabarević i prof. dr. sc. Ruža Sabočanec. Predlagatelj je Veterinarski fakultet  Sveučilišta u Zagrebu. 

 

L'ARTICLE GRAMMATICAL EN FRANÇAIS, sveučilišni udžbenik, autori: izv. prof. dr. sc. 

Bogdanka Pavelin Lešić i dr. sc. Darja Damić Bohaček. Predlagatelj je Filozofski fakultet Sveučilišta 

u Zagrebu. 

 

DIZAJNIRANJE ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINSKIM ZNANOSTIMA, sveučilišni priručnik, 

urednik: prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

SINTEZA LINEARNIH SUSTAVA UPRAVLJANJA, sveučilišni priručnik, autor: izv. prof. dr. sc. 

Mato Baotić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

TEHNIČKA NORMIZACIJA I LEGISLATIVA, sveučilišni priručnik, autori: doc. dr. sc. Dina 

Šimunić i prof. dr. sc. Ivica Pavić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

 

7) 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. Ema Horak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

doktorski studij Inženjerska kemija 

Tema: Kemijski optički senzori temeljeni na derivatima benzimidazola 

2. Ana Ivković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Fizika 

Tema: Modeliranje i mjerenje neutronskoga doznoga ekvivalenta oko medicinskih linearnih 

akceleratora elektrona 

3. Timor Grego, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Karakterizacija sintetičkih dentalnih koštanih nadomjestaka spektroskopijom elektronske 

paramagnetske rezonancije nakon sterilizacije 

4. Kristina Čavlović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Filogenetički odnosi i genska raznolikost roda Squalius (Cypriniformes, Actinopterygii) u 

Jadranskom slijevu 

5. Ana Majstorović Bušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Geologija 
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Tema: Stratigrafske, naftnogeološke i paleoekološke značajke sarmatskih taložina zapadnoga dijela 

Savske depresije 

6. Vedran Novaković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Parallel Jacobi-type algorithms for the singular and the generalized singular value 

decomposition (Paralelni algoritmi Jacobijeva tipa za singularnu i generaliziranu singularnu 

dekompoziciju) 

7. mr. sc. Damir Palenik, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Geološka građa i rekonstrukcija tektogeneze središnjega dijela Ćićarije 

8. Duje Smirčić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Geneza vuklanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida 

9. Petra Krivak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Ravnotežna i kinetička istraživanja adsorpcije polifenolnih spojeva na ß-glukanu 

10. Martina Marjanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Energy-efficient mobile crowd sensing in the Internet of Things domain (Energetski učinkovito 

skupno opažanje okoline pokretnim uređajima u području Interneta stvari) 

11. Nenad Katanić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda otkrivanja provale temeljena na strojnom učenju i kontekstno ovisnome raspoznavanju 

aktivnosti u stvarnome vremenu  

12. Damir Korenčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Računalni postupci za modeliranje i analizu medijske agende temeljeni na strojnome učenju 

13. Kruno Lenac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Simultaneous mobile robot localization and three-dimensional modelin of unknow complex 

environments in real time (Istodobna lokalizacija mobilnih robota i trodimenzionalno modeliranje 

nepoznatih složenih prostora u stvarnome vremenu) 

14. Slavica Robić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Metoda za određivanje praga energijskoga siromaštva temeljena na energijskim, klimatskim, 

socijalnim i zdravstvenim pokazateljima 

15. Branimir Novoselnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Optimal coordinated and robust control of electrical power distribution system (Optimalno 

koordinirano i robusno upravljanje elektroenergetskim distribucijskim sustavom) 

16. Igor Cvišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Vizualna odometrija u stvarnome vremenu za robusnu navigaciju u nepoznatim složenim 

okruženjima 

17. Josip Ćesić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Multiple moving objects tracking based on random finite sets and Lie groups (Praćenje više 

gibajućih objekata zasnovano na slučajnim konačnim skupovima i Lievim grupama) 

18. Marin Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Razgradnja farmaceutika u vodi uz nove nanokompozitne fotokatalizatore aktivirane Sunčevim 

zračenjem 

19. Mirela Jukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Inženjerska kemija 
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Tema: Lebdeći pepeo iz biomase kao potencijalni sorbens – procjena utjecaja na okoliš, modificiranje 

i primjena 

20. Darija Juretić Perišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo  

Tema: Uklanjanje farmaceutika iz voda naprednim oksidacijskim procesom uz Sunčevo zračenje 

21. Ekatarina Kristan Mioč, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo  i primijenjena kemija 

Tema: Dugolančane organske kiseline kao inhibitori korozije čelika i legura bakra u prirodnim 

vodama 

22. Denis Sačer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Sinteza grafenova oksida i reduciranoga grafenova oksida te njihova površinska modifikacija za 

primjenu u superkondenzatorima 

23. Vanja Gilja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo primijenjena kemija 

Tema: Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda 

24. Mihael Lobrović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Control of spatially distributed dynamical system (Upravljanje prostorno distribuiranim 

dinamičkim sustavima) 

25. Josip Župan , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Utjecaj elektromagnetske uzbude na dinamiku ohlađivanja čelika u ferofluidu 

26. Mirko Čorić , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Optimiranje upravljačkih trajektorija aktivnoga ovjesa s ciljem unaprjeđenja karakteristika 

dinamike vozila 

27. Mario Sremec , Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo i metalurgija 

Tema: Experimental investigation of Influence of dual-fuel engine operating parameters on 

combustion, efficiency and exhaust gas emissions (Eksperimentalno istraživanje utjecaja radnih 

parametara dvogorivnoga motora na način izgaranja, učinkovitost i emisiju štetnih tvari)  

28. Eduard Galić , Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Kolorimetrija spotnih boja kod različitih postupaka lakiranja  

29. Ivan Ćurković , Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Ponašanje posmičnih stijena sa spregnutom ispunom pri djelovanju potresa 

30. Mario Šunjić , Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Numerical model for deformation of thick plates (Numeričko određivanje polja deformacija 

debelih ploča)  

31. Iris Bostjančić , Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu 

Tema: Razvoj sustava za procjenu ugroženosti od odrona duž željezničkih pruga u karbonatnim 

stijenama u Republici Hrvatskoj 

32. Marko Skelin, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti 

Tema: Optimiranje načina primjene levotiroksina 

33. Darko Mandić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija 

Tema: Uloga genskih polimorfizama u antikoagulacijskoj terapiji varfarinom 

34. Tamara Bates Anić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Istraživanje autorstva znanstvenih radova u biomedicini 
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35. Goran Madžarac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje traheokutane fistule u štakora 

36. Željana Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Vrijednost trihoskopije u dijagnostici primarnih ožiljnih alopecija 

37. Mislav Čimić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj bioloških i biomehaničkih čimbenika  na trošenje polietilena kod Intraplantove HI 

totalne endoproteze kuka 

38. Marijan Frković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Aktivnost eritrocitne glutation S-transferaze u djece oboljele od Henoch-Schönleinove purpure 

39. Blerim Berisha, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Influence of adiponectin and glycated hemoglobin in prediction of major adverse cardiac events 

in non-diabetic patients after ST-segment elevation myocardial infarction (Utjecaj adiponektina i 

glikoziliranoga hemoglobina u predviđanju značajnih nepovoljnih srčanih zbivanja u bolesnika bez 

šećerne bolesti nakon infarkta miokarda s elevacijom ST-spojnice) 

40. Sania Vidas, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Procjena debljine lipidnoga sloja mjerenjem pucanja suznoga filma ručnim instrumentom 

41. Darko Vukušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje duodenokolične fistule 

42. Ranka Šimić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj obogaćenoga okoliša na ponašanje, dobrobit i proizvodne rezultate junadi u tovu 

43. Velimir Berta, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Utjecaj egzogenoga melatonina na biokemijske pokazatelje i antioksidacijski status sjemene 

plazme francuskih alpskih jarčeva izvan rasplodne sezone 

44. Doroteja Huber, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Veterinarske znanosti 

Tema: Postmortalna i molekularna istraživanja bakterijskih i protozoarnih bolesti mačaka i pasa koje 

se prenose vektorima 

45. Jelena Cavrić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: A cross-sectional radiographic study of permanent teeth development in Botswana's children 

(Presječna radiološka studija razvoja trajnih zuba u djece u Bocwani) 

46. Ivana Parčina Amižić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj obrade korijenskoga dentina erbijskim laserima na čvrstoću svezivanja vlaknima 

ojačanih kolčića i ispitivanje njihove retencije 

47. mr. sc. Suzana Ferk, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Povezanost koncentracije salivarnoga kortizola i alfa amilaze s dentalnom anksioznošću i 

percepcijom boli u endodontskih pacijenata 

48. Zlatko Stanec, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Istraživanje biokorozijskih karakteristika titanij-magnezij kompozitnoga materijala 

49. Iris Urlić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Dentalna 

medicina 

Tema: Mjerenje utjecaja mehaničkih vibracija na vidnu oštrinu liječnika dentalne medicine  metodom 

vremenski usrednjene holografske interferometrije 
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50. Anka Jurišić Kvesić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Promjena naslova teme: Usporedba učinkovitosti terapije akupunkturom i farmakoterapije 

klonazepamom u oboljelih od sindroma pekućih usta 

51. mr. sc. Aleksandar Maksimović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomika poljoprivrede 

Tema: Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i 

Hercegovine 

52. Saša Ajredini, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam 

Tema: Razvoj bezglutenskoga kruha poboljšane arome, povećane prehrambene vrijednosti i 

produljene trajnosti 

53. Arijana Bušić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prehrambena tehnologija 

Tema: Inkapsulacija polifenolnih ekstrakata ružmarina i maslačka primjenom različitih tehnika i 

prirodnih biopolimera namijenjenih pripremi funkcionalnih napitaka 

54. Ivna Vrana Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija 

Tema: : Neškrobni polisaharidi u kiselim tijestima i njihov utjecaj na kakvoću i prehrambenu 

vrijednost proizvedenoga kruha 

55. Tina Milavić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prehrambena tehnologija 

Tema: Nutritivni status djece alergične na hranu s kliničkom manifestacijom atopijskoga dermatitisa 

56. Margareta Gardijan, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Ekonomija  i Poslovna ekonomija 

Tema: Efikasnost strategija zaštite portfelja primjenom opcija 

57. mr. sc. Berislava Starešinić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija  i Poslovna ekonomija 

Tema: Povezanost kvalitete mobilnoga bankarstva i reputacije banaka 

58. Karolina Dobi Barišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Utjecaj vršnjačke procjene i samoprocjene na pristup učenju i primjenu informacijske i 

komunikacijske tehnologije kod budućih učitelja 

59. Kosta Bovan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski studij 

Politologija 

Tema: Rekonstrukcija i eksperimentalna provjera koncepta točnoga glasovanja 

60. Nikola Baketa, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Komparativna politika 

Tema: Komparativna analiza promjene politika visokoga obrazovanja na javnim sveučilištima u 

Republici Hrvatskoj od 2001. do 2013. godine  

61. Željana Ivanuš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Mehanizmi medijske samoregulacije u Republici Hrvatskoj 

62. Hrvoje Gržina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Utvrđivanje izvornika analognih i digitalnih fotografija 

63. Maja Milošević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Umjetnička glazba na otoku Hvaru od 17. do početka 20. stoljeća 

64. Jasmina Dvorski, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Odrednice inovativne komunikacije u poslovnom okruženju 

65. mr. sc. Kristian Đokić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Gustoća informacija i vizualna aktivnost u dinamičnim slikama 
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66. Nikolina Antonić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Medievistike 

Tema: Reconstruction of the settlement system in medieval Turopolje – examples of archaelogical 

sites od Šepkovčica and Okuje (13th-16th Centuries)[Rekonstrukcija naseobinskoga sustava u 

srednjovjekovnom Turopolju – primjeri arheoloških lokaliteta Šepkovčica i Okuje(13.-16.st.)] 

67. Vice Šunjić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistka 

Tema: Hrvatski jezik kao tema izvandomovinske kulture (1945.-1990.)  

68. Iva Lakić Parać, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Prožimanje japanskih religijskih tradicija na primjeru bodhisattve Jizōa  

69. Lejla Hairlahović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija 

Tema: Identitet/i muslimana u Cazinskoj krajini  

70. Danijel Berković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Personal and private religious experience in the biblical psalms (Osobno i privatno religijsko 

iskustvo u biblijskim psalmima) 

71. mr.sc. Inga Lozić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Preobrazba hrvatskih putopisa i putničkih praksa u 21. stoljeću  

72. Ana Marija Boljanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske znanosti 

Tema: Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu 

73. Mario Werhas, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Geneza, ustroj i nestanak tzv. „Srpske vojske Krajine“  

74. Ivica Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Učenje o Jednome i mnoštvu u Liber de causis  

75. Ivan Krakan, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj pliometrijskoga treninga i treninga ponavljanih sprintova na kondicijske sposobnosti 

76. Lara Pavelić Karamatić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Relacije statusa uhranjenosti, dobi i izdržljivosti djelatnih vojnih osoba 

77. Andrea Vrbik, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj različitoga fokusa pažnje na rezultat i vrijednosti pažnje i opuštenosti u početnika 

vrhunskih streličara 

78. mr. sc. Ivica Biletić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Socijalna okolina i sudjelovanje mladih u hrvanju  

 

Prorektor Judaš skreće pozornost na redni broj 33. Naime, pristupnik se zove Dario Mandić, a ne 

Darko Mandić.  

 

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

navedene primjedbe. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši iznesenu primjedbu odobrio gore 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 
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8) 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. 

 

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

preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar ponavlja kako je u proteklih šest godina otkako je Pravilnik o postupku 

vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu na snazi, ali i od početka rada 

Radne skupine za studijske programe, Sveučilište zaključno s 31. prosincem 2015. godine zaprimilo 

130 zahtjeva za nove studijske programe, 600 zahtjeva za manje izmjene i dopune studijskih programa 

(do 20%), te 13 zahtjeva za veće izmjene i dopune studijskih programa (iznad 40%). Radeći 

intenzivno na svim predmetima, Odbor za upravljanje kvalitetom došao je do zaključka da sadašnje 

procedure treba poboljšati, pojednostaviti te ubrzati. S obzirom na navedeno, krenulo se u izradu 

izmjena i dopuna predmetnoga pravilnika u okviru kojih bi bile uključene primjedbe i sugestije 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Budući da se shvatilo kako je riječ o velikom broju izmjena i dopuna 

članaka važećega Pravilnika, došlo se do zaključka kako bi bilo bolje pristupiti izradi novoga 

pravilnika. Prijedlog novoga pravilnika prošao je Odbor za statutarna pitanja gdje su dobivene 

konstruktivne sugestije koje su također uzete u obzir. Između ostaloga, Odbor je sugerirao da se 

donese odluka o javnoj raspravi. Tijekom trajanja javne rasprave, zaprimljeno je devet kvalitetnih 

primjedbi sastavnica u vezi kojih su prihvaćene one koje su u skladu s važećim pravnim aktima. U 

određenim primjedbama predloženo je da se neki dijelove Pravilnika detaljnije opišu. U vezi 

navedenoga, zaključeno je da je svrsishodnije napisati upute i preporuke za postupanje te iste poslati 

sastavnicama. Prorektorica zaključno napominje kako je predmetni pravilnik prethodno prošao 

Rektorski kolegij u užem i širem sastavu. 

 

Profesor Bakić skreće pozornost na članak 3. stavak 5. predloženoga pravilnika koji predviđa 

prihvaćanje studijskih programa koji privremeno ne zadovoljavaju minimalne kriterije što predstavlja 

novinu. Profesor Bakić pozdravlja napore da se pojednostavi procedure ali isto tako podsjeća da se na 

Senatu znalo prihvatiti studijske programe koji nisu bili potpuno dokumentirani u skladu s odredbama 

Pravilnika. Kao primjer navodi se dvopredmetni preddiplomski i diplomski studiji Religijska 

pedagogija i katehetika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta koji je prihvaćen na Senatu u svibnju 

prošle godine. U nastavku izražava rezervu prema predloženoj odredbi kojom bi se dopustilo 

prihvaćanje programa koji privremeno ne zadovoljavaju kriterije s obzirom da njime nije predviđen 

nikakav krajnji rok do kada bi sastavnica trebala dostaviti preostalu dokumentaciju. 

 

Rektor Boras navodi kako postoji velik broj studija koji su kvalitetni, ali zbog organizacijskih razloga 

ne mogu imati sve komponente. 

 

Prorektorica Hruškar ističe da je nakon pristigle primjedbe Prirodoslovnoga matematičkoga 

fakulteta u članku 3. stavku 5. prijedloga Pravilnika uporabljen termin „predloženi program u 

razvoju“. Navedeni program je u daljnjim člancima razrađen na način da je u vezi njega potrebno 

dostaviti svu dokumentaciju koju se dostavlja za nove studijske programe. Razlika je u tome što 

program u razvoju ne dobiva akreditaciju s obzirom da nisu zadovoljeni svi uvjeti propisani trenutno 

važećim pravilnicima i Zakonom o osiguravanju kvalitete. Prorektorica navodi da je u vezi programa u 

razvoju potrebno biti oprezan, ali cilj je omogućiti podlogu za one programe koji su prioritetni s 

obzirom na potrebe tržišta rada kao i zahtjeve koji dolaze od države. 
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Profesor Požek iskazuje stav Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta koji se izričito protivi uvođenju 

kategorije programa u razvoju s obzirom da bi se snizila kvaliteta ukupne nastavne djelatnosti na 

Sveučilištu.  

 

Prorektorica Hruškar ne dijeli stav da bi uvođenje predmetnih programa dovelo do snižavanja 

kvalitete nastavne djelatnosti. 

 

Akademik Ježić također smatra da se ne radi o snižavanju kvalitete nastavne djelatnosti. Navodi kako 

Sveučilište u Zagrebu prema važećim pravilnicima i zakonskom okviru nema mogućnosti razvoja 

studija koji su neophodni te koji bi morali biti dio strategije razvoja Sveučilišta. Skreće pozornost na 

otežanu mogućnost razvoja pojedinih studija te se nadovezuje na kategoriju slobodnih studija koji su 

onemogućeni propisima. Ponavlja da Sveučilište mora biti u mogućnosti planirati i razvijati određene 

studije i to one koji će biti od strateškoga interesa Sveučilišta o čemu odluku donosi Senat kao 

mjerodavno tijelo. 

 

Dekan Vrček podržava ideju razvijanja studija i stratešku orijentaciju Sveučilišta, ali skreće pozornost 

na problematiku vezanu uz izvođenje studija koji prethodno nisu dobili dopusnicu. Također, smatra da 

bi u budućnosti trebalo razmisliti o tome da Pravilnik ili neki prateći dokument predviđa i postojanje 

tzv. online studija. 

 

Prorektorica Hruškar navodi da prijedlog Pravilnika ne obuhvaća online studije, združene odnosno 

zajedničke studije s obzirom da nema zakonskih akata koji ih predviđaju. Prorektorica u nastavku 

ističe kako će se u bliskoj budućnosti vjerojatno donijeti novi Zakon o osiguravanju kvalitete kao i 

novi zakon koji će definirati združene i zajedničke studije. Prorektorica se ponovno dotiče članka 3. 

stavka 5. prijedloga novoga Pravilnika te navodi da dok određeni studij ne dobije dopusnicu za 

izvođenje, ne smatra se akreditiranim studijem. 

 

Dekanica Žižek smatra da tzv. programi u razvoju koje predviđa članak 3. stavak 5. ne pripadaju u 

predmetni pravilnik s obzirom da bi bili podregulirani i nejasno definirani. Svrsishodnije bi bilo 

programe odnosno studije u razvoju za koje se smatra da su od strateškoga interesa za Sveučilište 

predvidjeti posebnim pravilnikom. Naziv predloženoga pravilnika ograničava njegov sadržaj na 

akreditirane studijske programe, odnosno na postupak njihovoga vrjednovanja. 

 

Prorektorica Hruškar smatra da je predmetni pravilnik potrebno sagledati u cjelini te ističe da bi  

program u razvoju morao zadovoljavati sve uvjete kao i novi studijski program što je prijedlogom 

Pravilnika detaljno razrađeno, jedno što ne bi bio imao dopusnicu. U svakom slučaju, bolje je 

programe u razvoju propisati nego da svaka sastavnica stihijski regulira na svoj način. 

 

Dakan Battista Ilić ističe da je zadnjih deset godina bio uključen kao izvjestitelj za studijske 

programe u Odboru za upravljanje kvalitetom te da je cilj predmetnoga pravilnika riješiti određene 

nedostatke i nelogičnosti koji su se javljali u primjeni važećega pravilnika. Prilikom donošenja novoga 

pravilnika htjelo se pojednostaviti proceduru te podržati nove programe. Dekan smatra da je u 

donošenju takvih odluka važno aktivno uključiti Senat u donošenje odluka te predlaže prihvaćanje 

pravilnika. 

 

Rektor Boras smatra da je predloženi pravilnik korektan te da bi o njemu trebalo glasovati, ali 

ostavlja i mogućnost da se o njemu glasuje i na idućoj sjednici Senata. Ukoliko se kojim slučajem 

pokaže da ima određenih nedostatka, uvijek ga je moguće ispraviti. 

 

Profesor Požek predlaže da se javna rasprava u vezi predmetnoga pravilnika nastavi kako bi se 

sastavnice mogle detaljno očitovati o predloženim programima u razvoju. 

 

Prorektor Čović ističe da je o svim predloženim pravilnicima o kojima je riječ vođena višemjesečna 

javna rasprava te su u tekst pravilnika uključene pristigle primjedbe i sugestije, a sve u svrhu 
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pojednostavljivanja procedura i olakšavanja postupaka. Uz sugestiju Odbora za statutarna pitanja 

otvorena i formalna javna rasprava. Prorektor također smatra da bi se trebalo pristupiti glasovanju. 

 

Profesor Požek skreće pozornost na članak 21. stavak 1. točku 2. u vezi sa točkom 3. istoga stavka 

Statuta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem se opći akti u nadležnosti Senata donose dvotrećinskom 

većinom ukupnog broja članova, odnosno kvalificiranom većinom što predstavlja minimalno 47 

potvrdnih glasova. 

 

Rektor Boras navodi da se na Senatu pravilnici nikada nisu donosili kvalificiranom već običnom 

većinom te da bi navedeno tumačenje uzrokovalo otežani rad Senata jer bi se gotovo uvijek moglo 

spriječiti donošenje bilo kojega pravilnika. U nastavku predlaže da se o predmetnom pravilniku 

glasuje na idućoj sjednici Senata, a da se javna rasprava produži do 3. svibnja 2016. godine. U 

zaključku rasprave rektor navodi kako bi u Statutu trebali biti navedeni svi oni opći akti za čije 

donošenje je potrebna kvalificirana većina. 

 

Profesor Derenčinović navodi kako je nedvojbeno da je donošenje predmetnog pravilnika u 

nadležnosti Senata te da on predstavlja opći akt. Profesor povlači paralelu sa Ustavom prema kojem se 

zakoni donose običnom većinom osim izmjena i dopuna ustava, ustavnih zakona, te organskih zakona 

za koje je propisano da je za njihovo donošenje potrebna kvalificirana većina. Smatra da je intencija 

prilikom donošenja Statuta Sveučilišta bila takva da se kvalificirana većina za donošenje općih akata 

ograniči na donošenje Statuta te na najvažnije opće akte kao što su prm. oni akti koje donose 

sastavnice, ali Senat mora dati suglasnost na njihovo donošenje. Profesor je mišljenja da i praksa 

Senata može stvarati pravo, ali također smatra da bi Statutom trebalo jasno precizirati koji opći akti 

moraju biti doneseni kvalificiranom većinom. 

 

Profesor Herak smatra da bi Statut u dijelu koji se tiče donošenja općih akata trebalo specificirati 

kako se u buduće ne bi stvarale dvojbene situacije i potrebe za interpretacijom. Profesor je mišljenja 

kako predmetni pravilnik nije nevažan s obzirom da se njime uređuju pravila o studiranju na 

Sveučilištu.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o produljenju javne 

rasprave o prijedlogu (novoga) Pravilnika o postupku vrjednovanja studijskih 

programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih 

i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu do 3. svibnja 2016. godine. 

 

10) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih 

organizacija koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija) 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da se pristupilo izradi Prijedloga Pravilnika o izmjenama i 

dopunama Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u 

Zagrebu kako bi se važeći Pravilnik koji je donesen 2008. godine uskladilo s novim Zakonom o 

udrugama iz 2014. godine. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika u dva je navrata bio pred Odborom 

za statutarna pitanja gdje je dobio pozitivno mišljenje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o vođenju evidencije studentskih organizacija koje djeluju na Sveučilištu u 

Zagrebu (Upisnik studentskih organizacija). 

 

 

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

u Zagrebu 

 

Profesor Požek iznosi načelnu primjedbu vezanu uz Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. O doktorskim temama bi meritorno 
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trebale raspravljati samo sastavnice i eventualno vijeća područja, a ne i Senat koji je i do sada samo 

formalno usvajao doktorske teme bez pojedinačnog ulaženja u svaku doktorsku temu. U tome smislu, 

trebalo bi isključiti Senat iz navedenog postupka. Profesor se u nastavku osvrće na članak 5. prijedloga 

izmjena i dopuna Pravilnika gdje je navedeno da se u dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. 

članka 9. dodaje nova rečenica koja glasi da „jedan od mentora mora biti zaposlenik ustanove 

nositeljice studija“. Iznesenim prijedlogom otežao bi se rad doktorskih studija na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu jer se često za potrebe mentorstva na doktoratu koristi znanstvenike sa 

Instituta Ruđer Bošković koji nisu zaposlenici Sveučilišta. Ukoliko bi se prijedlog prihvatio, 

Prirodoslovno-matematički fakultet bi morao uvoditi dvojna mentorstva kako bi se zadovoljio 

predloženi kriterij. 

 

Prorektor Judaš smatra da se ne može graditi normalan doktorski studij i promicati znanstvenu 

kvalitetu te pospješiti rast na ranking listama Sveučilišta u Zagrebu ukoliko se za primarnoga mentora 

angažira nastavnike sa drugih sveučilišta odnosno znanstvenike s instituta. Mišljenja je da bi se unutar 

kvote od 4000 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima koji djeluju na Sveučilištu u Zagrebu 

moralo moći naći primarnoga ili jedinoga mentora za određenu doktorsku temu. Uvođenje fiktivnih i 

formalnih mentorstva koja su spominjana u primjedbama Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

dovela bi do akademskoga prekršaja etičkih načela. 

 

Profesor Bakić naglašava da je nedavno na razini četiriju javnih sveučilišta poreknut zajednički 

doktorski studij Matematike za što su dobivene brojne pohvale. Ukoliko bi se prihvatila predložena 

odredba, u navedenom zajedničkom doktorskom studiju ne bi se moglo kao mentore za doktorate 

koristiti nastavnike s ostalih sveučilišta koja ravnopravno sudjeluju i izvođenju doktorskoga studija. 

 

Prorektor Judaš replicira profesoru Bakiću te navodi da se predložene izmjene i dopune Pravilnika 

ne odnose na navedeni zajednički doktorski studij Matematike u vezi kojega je sklopljen 

međusveučilišni sporazum. Predmetni pravilnik odnosi se samo na doktorske studije koje osniva i 

izvodi isključivo Sveučilište u Zagrebu i u vezi koji ne postoje međusveučilišni sporazumi. 

 

Profesor Požek skreće pozornost na činjenicu da doktorandi Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 

često koriste kapacitete koji se nalaze na institutima. Također postavlja upit zbog čega osobe izabrane 

u naslovna zvanja ne bi mogli biti mentori. Profesor navodi u nastavku da je sadašnja praksa 

Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta da u situaciji kada je mentor osoba zaposlena na Institutu 

Ruđer Bošković, fakultet imenuje izvjestitelja koji brine o interesima fakulteta. 

 

Prorektor Judaš ponavlja problem mentorstva u smislu činjenice da je osoba koja je imenovana 

mentorom zaposlenik drugoga sveučilišta što utječe na slabljenje Sveučilišta u Zagrebu na 

odgovarajućim rang listama. 

 

Rektor Boras predlaže da se javna rasprava u vezi predmetnog pravilnika produlji do 3. svibnja 2016. 

godine do kada sastavnice mogu Sveučilištu uputiti pisane primjedbe. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o produljenju javne rasprave o 

prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na 

Sveučilištu u Zagrebu do 3. svibnja 2016. godine. 

 

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

programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

Rektor Boras predlaže da se, s obzirom na diskusiju i zaključke iz točke 9. i točke 11. dnevnoga reda, 

javna rasprava u vezi prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku 

vrjednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu produlji do 3. svibnja 2016. 

godine.  
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o produljenju javne rasprave o 

prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrjednovanja 

studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu do 3. svibnja 2016. godine. 

 

13) Financijska pitanja 

a) Odluka o doznaci novčanih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz 

rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

o doznaci novčanih sredstava iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

I. 

Odobrava se isplata novčanih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

prema zamolbi (Klasa: 402-01/16-01/7, Urbroj: 251-61-01/139-16-1 od 4. ožujka 2016.) za 

privremeno pokriće troškova poslovanja zbog manjka sredstava na redovnom žiro 

računu. 

 

II. 

Jednokratna doznaka iz točke I. ove Odluke iznosi 700.000,00 (slovima: sedamstotisuća) 

kn i bit će isplaćena iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta na poslovni račun 

Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu IBAN  HR172360000110101354554. 

 

III. 

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu se obvezuje izvršiti povrat navedenih 

sredstava u roku od 6 (šest) mjeseci od dana doznake. 

 

b) Odluka o doznaci novčanih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o doznaci novčanih sredstava iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

I. 

Odobrava se isplata novčanih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu prema zamolbi (Klasa: 402-08/16-01/01, Urbroj: 251-69-01-16-4 

od 9. ožujka 2016.) za pokriće manjka sredstava na redovnom žiro računu, a zbog 

provedenih ovrha za posebne uvjete rada. 

 

II. 

Jednokratna doznaka iz točke I. ove Odluke iznosi 800.000,00 (slovima: osmstotisuća) kn 

i bit će isplaćena iz rezervnih interventnih sredstava Sveučilišta na poslovni račun 

Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu IBAN 

HR6623600001101209724. 

 

III. 
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Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu se obvezuje izvršiti povrat 

navedenih sredstava u roku od 6 (šest) mjeseci od dana doznake. 

  

c) Odluka o produljenju roka za povrat novčanih sredstava pozajmljenih Kineziološkom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Rektorskog kolegija u 

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

Izmjenu i dopunu O d l u k e 

Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-021/109-14-4 

od 11. lipnja 2014. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki V. Odluke Senata (Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-021/109-14-

4 od 11. lipnja 2014.) za povrat novčanih sredstava iznimno se produljuje do 30. rujna 

2016. godine u kojem je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dužan izvršiti povrat 

doznačenih sredstava na poslovni račun Sveučilišta u Zagrebu IBAN 

HR9823400091100010475. 

 

d) Prihvaćanje financijskog izvještaja studentskih programa i aktivnosti studentskih 

udruga za 2015. 

 

Rektor Boras predstavlja članovima Senata financijsko izvješće o studentskim programima i 

aktivnostima studentskih udruga za 2015. godinu. Riječ je o standardnom izvješću koje 

izrađuje Sveučilište u Zagrebu temeljem prikupljenih izvješća svih sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu te dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.  Do trenutka izrade izvješća 

vidljivo je da sva sredstava nisu potrošena, ali su prema unaprijed odobrenim projektima i 

programima rezervirana za njihovu konačnu realizaciju. Proračun Studentskoga zbora u 

odnosu na 2015. godinu nije se mijenjao te će iznositi 1.788.875,00kn.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izvješće o studentskim programima 

i aktivnostima studentskih udruga za 2015. godinu. 

 

14) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Akademije dramske umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Franke Perković Gamulin 

 

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

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnice za dekanicu Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

izv. prof. art. FRANKE PERKOVIĆ GAMULIN za mandatno razdoblje od 2 

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

 

15) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Akademije likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. art. Aleksandra Battiste Ilića 

 

 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 Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu red. 

prof. art. ALEKSANDRA BATTISTE ILIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

16) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Krunoslava Šmita 
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 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 Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. 

dr. sc. KRUNOSLAVA ŠMITA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

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

 

17) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidije Kos-Stanišić 

 

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

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnice za dekanicu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu izv. 

prof. dr. sc. LIDIJE KOS-STANIŠIĆ za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

18) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Fakulteta prometnih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoja Golda 

 

 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 prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. 

dr. sc. HRVOJA GOLDA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

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

 

19) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jerke Dumić 

 

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

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnice za dekanicu Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. JERKE DUMIĆ za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

20) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Nevena Kuspilića 

 

 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 Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 

sc. NEVENA KUSPILIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

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

 

21) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Klaudia Papa 

 

 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 Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

KLAUDIA PAPA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine 

(2016./2017. i 2017./2018.). 
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22) Davanje suglasnosti na program predloženice za dekanicu Prirodoslovno-matematičkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešija 

 

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

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na program 

pristupnice za dekanicu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. ALEKSANDRE ČIŽMEŠIJA za mandatno razdoblje od 2 

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

 

23) Davanje suglasnosti na program predloženika za dekana Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimira Jambrekovića 

 

 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 Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

VLADIMIRA JAMBREKOVIĆA za mandatno razdoblje od 2 (dvije) 

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

 

24) Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za imenovanje voditelja Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako je tijekom postupka imenovanja voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu utvrđena kolizija višega u odnosu na niži akt. U Statutu Sveučilišta u Zagrebu u članku 46. 

propisano je da voditelja sveučilišnog centra imenuje rektor, uz suglasnost Senata, i uz prethodno 

pribavljeno mišljenje stručnoga vijeća sveučilišnoga centra. Pravilnik o ustroju i djelovanju Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu propisuje da voditelja imenuje rektor uz suglasnost Senata, a na prijedlog 

Znanstveno-nastavnoga vijeća. S obzirom da je riječ o koliziji akata, potrebno je postupiti prema 

višem aktu što je u ovom slučaju Statut Sveučilišta u Zagrebu. Rektor je voditelju Hrvatskih studija 

uputio dopis kojim su Hrvatski studiji zamoljeni da, u skladu sa navedenom odredbom Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu, dostave mišljenje Znanstveno-nastavnoga vijeća o predloženiku za voditelja i o 

njegovu programu te životopisu, a ako ima više kandidata za predloženika, potrebno je dostaviti 

mišljenje za svakoga od prijavljenih kandidata kao i njihove programe te životopise. Nakon 

provedenog postupka pristiglo je pozitivno mišljenje za tri kandidata: izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, 

izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš i izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković. Sa svim kandidatima obavljeni su 

razgovori nakon kojih je rektor uz podršku Rektorskoga kolegija u užem i širem sastavu odlučio 

podršku dati izv. prof. dr. sc. Mariju Grčeviću. Rektor je ocijenio da se izv. prof. dr. sc. Grčević u 

svom programu najviše od svih kandidata fokusirao na otklanjanje nedostataka na koje je ukazala 

Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje.  

 

Profesor Talanga ističe da su Hrvatski studiji od rektora zaprimili dopis o koliziji akata, a ne od 

Odbora za statutarna pitanja te se nada da će Odbor dati precizno tumačenje u čemu se točno sastoji 

kolizija. 

 

Rektor Boras navodi kako je dosadašnja praksa bila takva da je prethodni rektor Hrvatskim studijima 

prepuštao da istaknu jednog kandidata kojega bi rektor potom prihvatio. Rektor smatra da je dužan 

pridržavati se Statuta te da se u svom programu zalaže za rješavanje statusa Hrvatskih studija zbog 

čega je i imenovao povjerenstvo za rješavanje statusa Hrvatskih studija koje bi svoj dio posla trebalo 

dovršiti do kraja akademske godine. Rektor napominje da se pribavljanje mišljenja koje propisuje čl. 

46. st. 5. Statuta ne ograničava nužno na jednog predloženika, već je moguće dati pozitivno mišljenje i 

za više kandidata, a na rektoru je da, uz suglasnost Senata, donese konačnu odluku. U skladu s 

navedenim, predlaže da Senat dade suglasnost za imenovanjem izv. prof. dr. sc. Grčevića za voditelja 

Hrvatskih studija za mandatno razdoblje ak. god. 2016./2017. i 2017./2018., a što je podloga za 

donošenje odluke rektora o imenovanju voditelja Hrvatskih studija. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je dao suglasnost rektoru Sveučilišta u 

Zagrebu za imenovanjem izv. prof. dr. sc. Maria Grčevića za voditelja Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./2017. i ak. 

god. 2017./2018. 

 

25) Potvrđivanje izbora dekana Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lajoša 

Žagera 

 

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

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

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Lajoša Žagera za dekana Ekonomskoga fakulteta 

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

(2016./2017. i 2017./2018.) izabranoga 16. ožujka 2016. godine Odlukom 

Fakultetskoga vijeća Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

26) Potvrđivanje izbora dekana Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 

Nenada Turka 

 

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

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

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nenada Turka za dekana Veterinarskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske 

godine (2016./2017., 2017./2018. i 2018./2019.) izabranoga 23. ožujka 2016. godine 

Odlukom Fakultetskoga vijeća Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

27) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. točke 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu koji je 

Akademijsko vijeće Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na 

sjednici održanoj 9. ožujka 2016. godine. 

 

28) Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

donošenje poslovne odluke u vrijednosti iznad 3 milijuna kuna 

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

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

sljedeću  
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O d l u k u 

 

I. 

 

Daje se suglasnost dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prof. dr. sc. Sandri Bischof za donošenje poslovne odluke u vrijednosti 

iznad tri milijuna kuna prema pravomoćnoj presudi Općinskog građanskog suda 

u Zagrebu broj p-4567107 od 27.11. 2008. 

 

29) Ostalo 

 

29.1. Prorektor Čović navodi da je Senat na sjednici održanoj 11. listopada 2005. godine donio 

Odluku o imenovanju Ureda za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu (Broj: 01-2754/1-2005 od 26. 

listopada 2005. godine). U međuvremenu, na Rektoratu je osnovan Ured za pravne poslove neovisno o 

odluci Senata iz 2005. godine. S obzirom da se pojavilo upitnim je li predmetna odluka i dalje na 

snazi, prijedlog je da se donose Odluku kojom će se navedenu odluku staviti izvan snage. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o stavljanju izvan 

snage Odluke Senata od 26. listopada 2005. godine. 

 

29.2. Prorektor Čović skreće pozornost da Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj ima predsjednika i šesnaest članova koji se imenuju na rok od četiri godine. Prilikom 

prvoga sastava imenovana je polovica članova na četiri godine, a polovica članova na dvije godine. 

Polovici članova uskoro ističe mandat. Prorektor napominje da je Vlada RH na sjednici održanoj 12. 

travnja 2016. godine donijela odluku o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za 

članove Nacionalnoga vijeća te zadužilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta da objavi Javni 

poziv. Kao krajnji rok za predlaganje kandidata određen je 2. svibnja 2016. godine. S obzirom da će se 

iduća sjednica Senata održati 10. svibnja 2016. godine, prijedlog jest da Senat predloži dvoje 

kandidata za članove Nacionalnoga vijeća. 

 

Rektor Boras, vezano uz gore navedeno, navodi kako je u kontaktu s predsjednikom Nacionalnoga 

vijeća, prof. dr. sc. Ivom Družićem došao do zaključka kako bi bilo dobro da Senat Sveučilišta u 

Zagrebu kao svoje kandidate predloži dva istaknuta akademika. Rektor predlaže akademika Vladimira 

Bermanca s Prirodoslovno-matematičkoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te akademika Mislava 

Ježića sa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na značaj Sveučilišta u Zagrebu 

postoji dobra vjerojatnost da bi oba predloženika, ukoliko im Senat pruži povjerenje, ušla u sastav 

Nacionalnoga vijeća. 

 

Profesor Midžić skreće pozornost da je u prethodnom sazivu za izbor predstavnika Sveučilišta u 

Zagrebu u Nacionalnom vijeću u sastav mogao ući predstavnik umjetničkoga područja umjesto kojega 

je predložen kandidat koji iz formalnih razloga nije ispunjavao uvjet (redoviti profesor u trajnom 

zvanju). Profesor Midžić predlaže da se uz dva spomenuta kandidata ipak nađe i kandidat koji bi 

predstavljao umjetničko područje. 

 

Prorektor Čović pojašnjava kako je prestao mandat četvorici članova Nacionalnog vijeća iz sustava 

znanosti i visokoga obrazovanja, te da se tu ne radi o upražnjenju mjesta za umjetničko područje. 

 

Profesor Požek smatra da bi, s obzirom na krajnji datum do kada će Javni poziv za predlaganje 

kandidata za članove Nacionalnoga vijeća biti otvoren, vijeća područja trebala dati svoja mišljenja te 

ista dostaviti Senatu, umjesto da se odmah na Senatu donosi odluka o kandidatima za Nacionalno 

vijeće bez prethodnog mišljenja vijeća područja. 
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Rektor Boras navodi kako je Senat taj koji predlaže kandidate. Akademici Bermanec i Ježić ugledni 

su profesori koji su aktivno uključeni u radu sveučilišnih tijela te ujedno podržavaju njegov program 

rada. 

 

Prorektor Čović skreće pozornost na činjenicu da su, u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, ovlašteni predlagatelji kandidata za članove Nacionalnoga vijeća znanstveni 

instituti, Rektorski zbor, sveučilišni senati, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Hrvatska akademija 

znanosti i umjetnosti, Hrvatska gospodarska komora, udruge poslodavaca, sindikati u znanosti te 

znanstvenici i članovi akademske zajednice. Prorektor smatra da Senat može odlučiti želi li, s obzirom 

na kratak rok, predložiti kandidate ili ne želi. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a sukladno članku 11. 

stavku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15), Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je  

 

O d l u k u  

o prijedlogu kandidata Sveučilišta u Zagrebu za članove 

Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 

tehnološki razvoj 

 

I.  

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

predlažu se sljedeći kandidati Sveučilišta u Zagrebu: 

 

o akademik Vladimir Bermanec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

o akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

29.3. Prorektorica Hruškar obavještava članove Senata kako je 31. ožujka 2016. održan 5. dan 

kvalitete Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje su predstavljeni primjeri dobre prakse 

sustava upravljanja kvalitete sastavnica unutar svih područja. 

 

29.4. Prorektorica Čuković-Bagić zahvaljuje se sastavnicama koje su na vrijeme poslale tekstove 

natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija za 

ak god. 2016./2017. Prorektorica napominje kako će kontaktirati četiri dekana sastavnica koje to još 

nisu napravile. 

 

29.5. Rektor Boras se osvrće na pojedine medijske napise prema kojima prijedlog ugovora u vezi 

izvođenja dvopredmetnih studija između Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Katoličkoga 

bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nije dobar. Rektor navodi da Filozofski fakultet u okviru 

svojih sveučilišnih i statutarnih obaveza već dugi niz godina uspješno provodi ugovore o suradnji sa 

različitim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu kao što su Prirodoslovno-matematički fakultet, Muzička 

akademija, Akademija likovnih umjetnosti, Fakultet organizacije i informatike. Navedeni ugovori o 

suradnji ne razlikuju od ugovora koji bi se sklopio s Katoličkim bogoslovnim fakultetom. Rektor 

Boras ističe važnost pridržavanja Statuta Sveučilišta u Zagrebu te navodi kako u članku 6. Statuta, 

između ostaloga, piše da su uzajamnost i partnerstvo svih pripadnika akademske zajednice temeljno 

načelo po kojem djeluje Sveučilište. Nadalje, akademska sloboda na Sveučilištu je sloboda svakog 

člana u znanstvenom i umjetničkom istraživanju i stvaralaštvu, poučavanju, međusobnoj suradnji i 

udruživanju. Također, Sveučilište poštuje ustavno načelo o nedopustivosti diskriminacije (zbog rase, 

spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, 
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rođenja, društvenog položaja, invalidnosti, seksualne orijentacije i dobi i drugo.). Isto tako, članovi 

sveučilišne akademske zajednice dužni su unutar Sveučilišta djelovati politički neutralno bez isticanja 

osobnih političkih stavova. Rektor naglašava da je njegova obveza štiti sve sastavnice Sveučilišta u 

Zagrebu te studente svih sastavnica za koje se često zaboravlja da su ujedno i studenti Sveučilišta u 

Zagrebu. Rektor poziva članove akademske zajednice na zajedništvo koje je prijeko potrebno u 

vremenu lošeg financiranja visokoga obrazovanja. 

 

Dekan Previšić ističe da će Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta donijeti odluku vezanu uz 

ugovor o suradnji na zajedničkom izvođenju dvopredmetnih studija između Filozofskoga i 

Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta unutar kojeg će biti ugrađena najbolja rješenja koja će štititi 

interese Filozofskoga fakulteta. U postupak donošenja ugovora uključeni su odsjeci fakulteta koji su 

već poslali svoje primjedbe, prijedloge i dopune ugovora.  

 

 

29.6. Rektor Boras se osvrće na prijedlog pokretanja postupka ocjene ustavnosti Zakona o Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru koji je podnesen Ustavnom sudu RH u siječnju ove godine. Rektor je 

mišljenja da su, određivanjem iste razine sveučilišnih diplomskih studija, specijalističkih diplomskih 

stručnih studija i specijalističkih poslijediplomskih studija u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom 

okviru, poništeni ishodi učenja i obezvrijeđen sveučilišni sustav visokog obrazovanja uspostavljen i 

reguliran Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, izjednačavanje 

sveučilišnih studija sa stručnim studijima suprotno je i ustavnim odredbama. Rektor navodi kako je on 

osobno inicirao slanje navedenoga zahtjeva Ustavnom sudu kako bi se razjasnio prijepor između 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom 

okviru te kako bi se zaštitila razina sveučilišnoga studija. Rektor napominje da je Senat na sjednici 

održanoj 15. rujna 2015. godine dao podršku upravi Sveučilišta za slanjem dopisa Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i sporta u kojem je navedeno da se Sveučilište protivi rješenjima koja se tiču 

izjednačava akademskih i stručnih naziva temeljenim na Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom 

okviru. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 15:30 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 
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2. svibnja 2016. godine 


