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ZAPISNIK 

 

5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održane u utorak, 15. studenoga 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 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. Prof. dr. sc. Zrinka Tarle – zamjenica predsjednika Vijeća biomedicinskoga područja 

3. Prof. dr. sc. Adrijan Barić – predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

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

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

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

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

8. Prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

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

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

11. Prof. dr. sc. Swen Seiwerth, Medicinski fakultet 

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

13. Prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet 

23. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Kineziološki fakultet 

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

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

- Prof. dr. sc. Marko Tadić, Filozofski fakultet 

26. Akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet 

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

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

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

29. Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

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

30. Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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31. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet 

33. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

34. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

42. Izv. prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet 

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

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

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

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

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

48. Izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

49. Red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija 

 

Predstavnici nastavničkih i suradničkih zvanja  

50. Josipa Habuš, Veterinarski fakultet 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

51. Marko Lepglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet 

52. Damir Čamber, Katolički bogoslovni fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu  

53. Petar Labrović, Prirodoslovno-matematički fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

54. Danko Relić, Medicinski fakultet 

55. Ivan Bota, Filozofski fakultet 

56. Mate Damić, Ekonomski fakultet 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- dr. sc. Zoran Bekić, Srce 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora 

- Martina Cvitanović, dipl. ing., voditeljica Ureda za razvoj, investicije i prostorno planiranje 

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

- mr. sc. Tamara Dagen, dipl. novinar, glasnogovornica Sveučilišta 

- Jelena Đuran, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za upravljanje kvalitetom 

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni suradnik u Uredu za akademske poslove 
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*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 5. redovitu sjednicu Senata u 348. 

akademskoj godini (2016./2017.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene dnevnoga reda 

na način da se: 

 

 točka 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za proračun skida s dnevnoga reda 

uslijed čega se ostale točke pomiču za jedan redni broj manje.  

 

Rektor Boras napominje kako je vezano uz točku 11) Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta 

u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (prijašnja točka 12.) 

u prijedlogu Odluke došlo do izmjena. Navodi kako se na Rektorskom kolegiju u užem sastavu te 

Rektorskom kolegiju u širem sastavu raspravljalo o zastupljenosti studenata u Upravnom vijeću Srca 

koji su ranije, u skladu s izričitom odredbom Statuta Srca, sudjelovali u radu Upravnoga vijeća. 

Trenutno važeći Statut Srca ne propisuje izričito sudjelovanje studenata u radu Upravnoga vijeća Srca, 

ali isto je ipak moguće. Rektor ističe kako je Studenski zbor Sveučilišta u Zagrebu u zadnjih nekoliko 

mjeseci inzistirao da se studentima opet omogući imati svojeg predstavnika u Upravnom vijeću Srca, a 

za što su navedeni i konkretni razlozi. Upravno vijeće Srca jest takvo tijelo koje radi sa studentima te 

je njihovo iskustvo zasigurno neprocjenjivo zbog čega je uprava Sveučilišta zauzela stajalište da bi 

Upravno vijeće Srca ipak trebalo imati i predstavnika iz Studentskoga zbora Sveučilišta. Studentski 

zbor Sveučilišta je u međuvremenu dostavio prijedlog za imenovanjem Marka Lepoglavca za 

predstavnika Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu. Rektor u nastavku navodi da je s obzirom na 

potrebu zastupljenosti studenata u Upravnom vijeću Srca trebalo odlučiti koji od dva inicijalno 

predložena dekana neće ipak biti predložen kao član u Upravnom vijeću Srca. Dekan Grgić je zbog 

velikog broja drugih obaveza zamolio da se njega izuzme, čime bi prijedlog bio da dekan Vrček, uz 

prorektora Janjanina i gđu Ivanu Puljiz predloženu od strane ministra znanosti i obrazovanja, bude 

imenovan u Upravno vijeće Srca. 

 

Profesor Midžić skreće pozornost na točku 2. Izbori u zvanja, odnosno podtočku 2.1.  Potvrda izbora 

u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora – trajno i 

i podtočku 2.2. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina. Profesor moli da se u naslovu podtočaka izostavi 

navođenje potvrđivanja na radno mjesto s obzirom da isto nema temelja u Zakonu o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Sveučilišta u Zagrebu. Naime, Senat potvrđuje izbor u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora, a ne i izbor na radno mjesto. 

 

Rektor Boras slaže se sa prijedlogom profesora Midžića. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno usvojen. 

 

Dnevni red: 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 3. listopada 2016. i 2. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. 

listopada 2016. 
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2. Izbori u zvanja  

2.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno 

2.2.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

2.3.  Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje 

redovitoga profesora na vrijeme od pet godina 

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Konačni obračun participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon 

korekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja 

3.2. Raspodjela sredstava participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon 

korekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja – doznaka sastavnicama 

3.3. Produljenje roka za vraćanja interventnih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

3.4. Produljenje roka za vraćanja interventnih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu 

3.5. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

3.6. Izmjena Odluke o prenamjeni sredstava za Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu 

3.7. Odluka o posudbi Interventnih sredstava za restoran Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

4. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. 

 

5. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

5.1. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskoga stručnog studija Izobrazba trenera 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

5.2. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

5.3. Prijevod postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 

Dentalna medicina na engleski jezik Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

5.4. Ispravak dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Arheologija Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- informacija 

 

6. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

6.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Poremećaji jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

7. Sustav osiguranja kvalitete 

7.1. Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2015./2016. 

7.2. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

 

8. Sveučilišna nastavna literatura 

 

9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

10. Međunarodna suradnja 

 

11. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog 

računskog centra Sveučilišta u Zagrebu 
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12. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

13. Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2015. do 30. rujna 2016. 

 

14. Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antona Tamaruta i izv. prof. dr. sc. Maria 

Cifraka 

 

15. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

16. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

19. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Open 

DOORS – Designing a network of cOOperating cReative communities for developing a 

Sharing economy“ 

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness 

Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote 

Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean (BLUEMED)” 

 

21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Smart 

Building – Smart Grid – Smart City“ 

 

22. Ostalo 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 1. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 3. listopada 2016. i 2. redovite 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u  348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. 

listopada 2016. 

 

Docentica Garašić podnosi primjedbu na točku 17. Ostalo zapisnika 2. redovite sjednice Senata 

održane 11. listopada 2016. godine u dijelu koji se odnosi na diskusiju akademika Ježića. 

Predstavnica Sindikata podsjeća da je na predmetnoj sjednici akademik Ježić imao dužu diskusiju 

u kojoj je upotrijebio dosta neargumentiranih tvrdnji, a na koju je htjela reagirati, ali nije mogla 

zbog toga što joj nije dana riječ od strane rektora. Napominje da je nakon toga napisala pismo 

kojim je željela članove Senata upoznati s argumentiranim odgovorima na neargumentirane 

tvrdnje akademika Ježića. Skreće pozornost kako je zamolila rektora da se navedeno pismo stavi 
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pod točku Ostalo kako se o istom ne bi ponovno diskutiralo. Postavlja upit zašto navedeno pismo 

nije stavljeno pod točkom Ostalo. 

 

Rektor Boras odgovara da se o predmetnom pismu pravno razmatra  s obzirom da se tiče stvari u 

vezi kojih se vodi i sudski postupak. Rektor u nastavku naglašava kako je docentica Garašić 

nazočna na Senatu u funkciji predstavnice Sindikata znanosti i visokog obrazovanja čija je zadaća 

briga o radno pravnim problemima članova Sindikata. Rektor smatra kako Sindikat nije ovlašten 

brinuti se o tumačenju Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Rektor 

zaključno navodi da će predmetno pismo, nakon što pravnici daju o njemu mišljenje, dostaviti 

Senatu. 

 

Docentica Garašić navodi da u njezinom pismu nema nikakvih pravnih stvari nego se ono tiče 

odnosa rektora prema sindikalnom predstavniku. Kada predstavnik Sindikata zatraži riječ, rektor 

koji predsjeda Senatom dužan je dati riječ, te dopustiti prostor akademskoj diskusiji. 

 

Rektor Boras odgovara kako nikad nije oduzeo riječ bilo članu Senata bilo sindikalnom 

predstavniku, već je samo upozorio da se treba govoriti kraće. Rektor se u nastavku ispričava 

ukoliko je nehotice nekom oduzeo riječ, ali to je očito bilo iz razloga što fizički nije vidio osobu 

koja se javila za diskusiju. Rektor moli za ubuduće da se predstavnik sindikata drži točaka 

dnevnoga reda, te da se pravna mišljenja koja daje Sindikat govore u ime Sindikata i na temelju 

stvarne sudske prakse, a ne na temelju mišljenja pojedinih pravnika u Sindikatu koji nisu pravni 

stručnjaci u tom području. Rektor naglašava da je o svim spornim stvarima o kojima je Senat 

donosio odluke prethodno detaljno raspravljeno s ekspertnom pravnom skupinom koju je ustupila 

dekanica Pravnoga fakulteta.  

 

Docentica Garašić moli da diskusija akademika Ježića bude vjerno prenesena u zapisnik 2. 

redovite sjednice Senata održane 11. listopada 2016. godine te da se članovima Senata omogući 

uvid u pismo koje je poslala rektoru. 

 

Prorektor Čović smatra da je diskusija bespredmetna s obzirom da članovi Senata, odnosno 

sudionici na Senatu nemaju pravo ispravljati navode koje su navodno rekli ili nisu rekli drugi 

članovi Senata, nego imaju pravo tražiti ispravak zapisnika u dijelu koji se tiče njihovih vlastitih 

izlaganja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnike 1. izvanredne 

sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) 

održane 3. listopada 2016. godine i 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u zagrebu 

u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. listopada 2016. godine. 

 

2. Izbori u zvanja  

2.1.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora – trajno 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 



 8 

2.2.  Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

2.3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje redovitoga 

profesora na vrijeme od pet godina 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno 

znanstveno – nastavno zvanje. 

 

3. Financijska pitanja 

3.1. Konačni obračun participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon 

korekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja 

 

Prorektor Lazibat navodi da je, kao što je vidljivo u priloženoj tablici, došla zadnja doznaka 

Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 689.950,00 kn, odnosno konačni obračun 

participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon korekcija Ministarstva 

znanosti i obrazovanja. Drugim riječima, nakon procijenjenog stanja dostavljeno je 

Ministarstvu pravo stanje upisanih studenata te onih koji su ostvarili preko 55 ECTS bodova. 

Nakon što je Ministarstvo sve pregledalo, doznačen je ostatak sredstava. Prorektor ističe da 

tamo gdje je plus, to znači da su tim sastavnicama priznati oni studenti koji nisu bili priznati 

prvi put u zadnjoj doznaci, a tamo gdje je minus znači da će jednom studentu biti umanjena 

participacija. Točan prikaz ukupne podjele za prošlu akademsku godinu za sve sastavnice 

vidljiv je u drugoj tablici. Prorektor predlaže da Senat potvrdi predmetni izvještaj. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju konačnog 

obračuna participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon korekcije 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

 

3.2. Raspodjela sredstava participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon 

korekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja – doznaka sastavnicama 

 

Prorektor Lazibat navodi kako je iz priložene tablice vidljivo na koji način se dijeli 

689.950,00 kn po sastavnicama za akademsku godinu 2015./2016. nakon korekcija 

Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prorektor predlaže da Senat potvrdi prijedlog raspodjele 

predmetnih sredstava. 

 

Akademik Orlić ističe da je u tablici u 9. stupcu pred kraj naveden iznos od 2.169.000,00 kn 

te da mu se čini kako je riječ o administrativnoj pogrešci, a u zadnjem retku tog stupca piše 

0kn gdje bi, prema mišljenju akademika, trebalo pisati 51.400,00 kn. Akademik moli da se 

isto ipak provjeri te korigira ukoliko je potrebno. 

 

Dekan Lazić navodi da u idućoj akademskoj godini Metalurški fakultet neće moći 

ispunjavati svoje obaveze plaćanja vezane uz materijalne troškove prema predmetnom 
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modelu financiranja. Ističe da će rektoru dostaviti podatke kakve materijalne troškove 

Metalurški fakultet ima te koliki su prihodi. 

 

Rektor Boras navodi da se o predmetnom modelu financiranja, koji glede količine 

financijskih sredstava koja dobivaju sastavnice u dobroj mjeri ovisi o broju upisanih 

studenata što se posljedično odražava pogotovo na male tehničke fakultete, raspravljalo na 

Rektorskom kolegiju u užem sastavu, Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Odboru za 

proračun. Rektor ističe da će se u vezi novih programskih ugovora nastojati pregovarati na 

način da se Sveučilištu u Zagrebu dodjeli dodatnih 50 milijuna kuna za materijalne troškove 

što je neophodno da bi brojne sastavnice mogle redovito obavljati svoju djelatnost. Trenutno 

se problemi sastavnica nastoje premostiti dodjeljivanjem novčanih iznosa iz Interventnih 

sredstava. Rektor naglašava kako je trenutni model financiranja površan jer ne uzima 

specifičnosti pojedinih znanstvenih područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju raspodjele 

sredstava participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. nakon korekcija 

Ministarstva znanosti i obrazovanja – doznaka sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3.3. Produljenje roka za vraćanja interventnih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu zbog 

insolventnosti iz rezervnih interventnih sredstava odlukom Senata od 19. travnja 2016. godine 

odobrena i isplaćena jednokratna doznaka u iznosu od 800.000,00 kn. Navedeni iznos 

isplaćen je Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu kao pomoć za podmirenje dijela ovršenog 

iznosa za tužbe za posebne uvjete na radu, na rok povrata doznačenih sredstava od šest 

mjeseci. S obzirom da je postupak regresne tužbe, odnosno sudski proces za povrat sredstava 

Fakultetu još u tijeku, dekan je uputio dopis kojim moli prolongiranje roka povrata navedenih 

sredstava. Prorektor navodi da se Senatu predlaže donošenje odluke kojom bi se rok za povrat 

doznačenih sredstava prolongirao za šest mjeseci. Prijedlog odluke prethodno je prihvaćen na 

Odboru za proračun, Rektorskom kolegiju u užem sastavu i Rektorskom kolegiju u širem 

sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o produljenju roka za 

vraćanja interventnih sredstava Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu za šest mjeseci. 

 

3.4. Produljenje roka za vraćanja interventnih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu 

 

Prorektor Lazibat podsjeća da je Veterinarskom fakultetu za pokriće neplaćenih 

najosnovnijih materijalnih troškova za nastavu u 2015. godini iz rezervnih interventnih 

sredstava odlukom Senata od 19. travnja 2016. godine odobrena i isplaćena jednokratna 

doznaka u iznosu od 700.000,00 kn. Dekan Veterinarskoga fakulteta uputio je zamolbu za 

prolongiranjem roka povrata navedenih sredstava. Prorektor navodi da se Senatu predlaže 

donošenje odluke kojom bi se rok za povrat doznačenih sredstava prolongirao za šest mjeseci. 

Prijedlog odluke prethodno je prihvaćen na Odboru za proračun, Rektorskom kolegiju u užem 

sastavu i Rektorskom kolegiju u širem sastavu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o produljenju roka za 

vraćanja interventnih sredstava Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za 

šest mjeseci. 

 

3.5. Potvrđivanje modela naplate participacija školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 
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Rektor Boras navodi kako je Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu dostavila odluku o 

modelu naplate participacija školarina za akademsku godinu 2016./2017. čime su svoju 

obavezu izvršile sve sastavnice. Predlaže se potvrđivanje predmetnog modela. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio model naplate participacije 

školarine za Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

3.6. Izmjena Odluke o prenamjeni sredstava za Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras podsjeća da je odlukom Senata od 19. srpnja 2016. godine na zahtjev Muzičke 

akademije odobrena prenamjena sredstava osiguranih za opremanje nove zgrade na način da 

se od ukupno 8.316.625,00 kn za potrebe sanacije oštećenja susjedne stambene zgrade u 

Zagrebu i ostale troškove vezane uz sanaciju prenamjeni 4.095.000,00 kn. Naknadno se 

ispostavilo da dio prenamijenjenih sredstava ipak neće trebati koristiti određeno vrijeme za 

sanaciju susjedne zgrade zbog čega je Muzička akademija zatražila ponovnu prenamjenu 

sredstava. Shodno navedenom, predlaže se donošenje odluke kojom bi se odobrila 

prenamjena novčanih sredstava u iznosu do maksimalno 2.000.000,00 kn za troškove sanacije 

oštećenja susjedne stambene zgrade i ostale troškove vezane uz sanaciju u Zagrebu, ulica 

Prilaz Gjure Deželića 5, a preostali iznos novčanih sredstava do ukupno prenamijenjenog 

iznosa od 4.095.000,00 kn bi se i nadalje koristio za opremanje nove zgrade Muzičke 

akademije. 

 

Akademik Orlić postavlja upit postoji li procjena troškova saniranja susjedne zgrade. 

 

Rektor Boras je mišljenja da se ranije trebalo voditi računa o tome da se prilikom gradnje 

nove zgrade Muzičke akademije Sveučilište osigura od eventualnih neželjenih oštećenja 

susjednih zgrada čime ne bi trebalo izdvajati za predmetne izdatke. 

 

Profesorica Novak navodi da je nova zgrada Muzičke akademije osigurana, te da je 

postupak obeštećenja u tijeku. 

 

Profesor Herak postavlja upit je li za susjednu zgradu koja je u postupku sanacije napravljen 

bilo kakav statički projekt s obzirom da postoji bojazan da bi se u slučaju potresa ista srušila. 

 

Gđa. Cvitanović odgovara da je napravljen projekt sanacije prema kojem je proveden javni 

natječaj za izbor izvođača radova. U tijeku je postavljanje pilota u temelje zgrade, te se sve 

vrši prema zakonskim regulativama. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o odobravanju nove 

prenamjene novčanih sredstva u iznosu do maksimalno 2.000.000,00 kn za troškove 

sanacije oštećenja susjedne stambene zgrade i ostale troškove vezane uz sanaciju u 

Zagrebu, ulica Prilaz Gjure Deželića 5, a preostali iznos novčanih sredstava do 

ukupno prenamijenjenog iznosa od 4.095.000,00 kn će se i nadalje koristiti za 

opremanje nove zgrade Muzičke akademije. 

 

3.7. Odluka o posudbi Interventnih sredstava za restoran Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Prorektor Lazibat uvodno navodi da u Interventnim sredstvima ima 2.572.000,00 kn, a od 

sredstava predviđenih za tekuća održavanja, na raspolaganju je još 98.000,00 kn. Prorektor 

ističe da je takvo stanje bilo do zahtjeva Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta. Prorektor 

podsjeća kako je izgradnja novog restorana za potrebe Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta 

pri kraju. Za konačan dovršetak nedostaje još 1.400.000,00 kn. Riječ je o sredstvima koja su 

već rezervirana u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od kojih će se povratno 

dobiti sredstva natrag, ali tek nakon što se restoran dovrši. Pojašnjava kako je riječ samo o 
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posudbi sredstava, te da će se ista Sveučilištu vratiti i ponovno biti na raspolaganju u okviru 

Interventnih sredstava. Zahtjev Šumarskoga i Agronomskoga fakulteta raspravljen je na 

Rektorskom kolegiju u užem sastavu, Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Odboru za 

proračun. Senatu se predlaže donošenje odluke o posudbi Interventnih sredstava koja će se 

naknadno refundirati. 

 

Akademik Orlić postavlja upit koji je rok za povrat sredstva. 

 

Rektor Boras navodi kako je prijedlog odluke naknadno korigiran na način da je vidljivo 

kako je rok za povrat sredstava na ime projekta šest mjeseci od posljednje isplate dospjelih 

potraživanja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o posudbi Interventnih 

sredstava za pokriće troškova izgradnje studentskog restorana Agronomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za koji 

je naručitelj Sveučilište u Zagrebu na rok od šest mjeseci od posljednje isplate 

dospjelih potraživanja. 

 

4. Kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. 

 

Prorektorica Čuković Bagić navodi da su sve sastavnice dostavile svoje konačne prijedloge 

upisa kriterija za upis 1. godine preddiplomskih i integriranih preddiplomskih studija u ak. god. 

2017./2018. Većina sastavnica je za upis na svoje studije potvrdila dosadašnje kriterije. Razinu 

ispita obaveznih predmeta na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenio je Tekstilno-

tehnološki fakultet koji za upis studija Tekstile tehnologije i inženjerstvo, smjer: Industrijski 

dizajn tekstila i odjeće od sada traži osnovnu razinu Matematike s pragom od 50% riješenosti 

ispita. Vrjednovanje izbornih predmeta  na državnoj maturi kao upisni kriterij promijenili su: 

 

1. Agronomski fakultet doda je politiku i gospodarstvo kao mogući izborni predmet za upis na 

studij Agrarna ekonomika. 

2. Filozofski fakultet proširio je odabir izbornih predmeta za studije Anglistika i Švedski jezik i 

kultura dodavši likovnu umjetnost i glazbenu umjetnost, a za studij Filozofija dodana je etika. 

3. Hrvatski studiji za upis na studij Filozofija omogućuje odabir bilo kojeg izbornog predmeta; a 

za studij Kroatologija umjesto dosadašnjeg bilo kojega izbornoga predmeta iz humanističkog 

područja, vrjednovat će geografiju, povijest, vjeronauk, etiku, filozofiju ili logiku. 

4. Muzička akademija je za studijske programe Glazbena pedagogija, Teorija glazbe i 

Muzikologija uvela obvezu polaganja glazbene umjetnosti. 

5. Pravni fakultet uveo je vrjednovanje izbornih predmeta povijesti, filozofije, logike ili 

sociologije za integrirani preddiplomski i diplomski studij Pravo i psihologije, filozofije, 

logike ili sociologije za preddiplomski studij Socijalni rad. 

 

Prorektorica Čuković Bagić u nastavku ističe da Pravni fakultet za upis na integrirani 

preddiplomski i diplomski studij Pravo i preddiplomski studij Socijalni rad više neće provoditi 

provjeru posebnih sposobnosti. Akademija dramske umjetnosti je za studij Glume uvela dodatnu 

provjeru poznavanja opće kulture, hrvatskoga književnoga jezika, govornih, glasovnih i tjelesnih 

mogućnosti, sluha i ritma, psihološki test i provjeru sposobnosti imaginacije. Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet uveo je zdravstveni kriterij za studijske programe Logopedija i Socijalna 

pedagogija kao isključujući faktor te dodatnu provjeru funkcionalnih sposobnosti i vještina 

značajnih za studij kao isključujući faktor za studij Rehabilitacija. Građevinski fakultet, 

Stomatološki fakultet, i Veterinarski fakultet uvode obvezu polaganja ispita Državne mature za 

kandidate koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u Republici 

Hrvatskoj prije 2010. godine i one koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike 

Hrvatske. Zaključno napominje da nijedna sastavnica nije mijenjala upisne kriterije za pristupnike 
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iz država članica Europske unije i strane državljane stoga će za tu kategoriju kandidata vrijediti 

dosadašnji upisnik kriteriji. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio kriterije za upis u I. godinu 

preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. 

 

5. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

5.1. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskoga stručnog studija Izobrazba trenera 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je na temelju zahtjeva Kineziološkoga fakulteta za veće 

izmjene i dopune preddiplomskog stručnog studija Izobrazba trenera, Radna skupna za 

studijske programe provela proceduru u skladu s važećim pravilnikom, a Odbor za 

upravljanje kvalitetom, na sjednici održanoj 20. listopada 2016. potvrdio kako su učinjene 

izmjene i dopune navedenog studijskog programa u rasponu od 20% do 40%. Vijeće 

društveno-humanističkoga područja je na sjednici održanoj 9. studenoga 2016. dalo pozitivno 

mišljenje i potvrdilo da su učinjene veće izmjene i dopune studijskog programa u rasponu od 

20% do 40%. Senatu se predlaže donošenje odluke o većim izmjenama i dopunama 

predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćaju većih izmjena 

i dopuna preddiplomskoga stručnog studija Izobrazba trenera Kineziološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5.2. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je na temelju zahtjeva Kineziološkoga fakulteta za većim 

izmjenama i dopunama specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera, 

Radna skupna za studijske programe provela proceduru u skladu s važećim pravilnikom, a 

Odbor za upravljanje kvalitetom, na sjednici održanoj 20. listopada 2016. potvrdio kako su 

učinjene izmjene i dopune navedenog studijskog programa u rasponu od 20% do 40%. Vijeće 

društveno-humanističkoga područja je na sjednici održanoj 9. studenoga 2016. dalo pozitivno 

mišljenje i potvrdilo da su učinjene veće izmjene i dopune studijskog programa u rasponu od 

20% do 40%. Senatu se predlaže donošenje odluke o većim izmjenama i dopunama 

predmetnog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćaju većih izmjena 

i dopuna specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazba trenera 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

5.3. Prijevod postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 

Dentalna medicina na engleski jezik Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi kako je od Stomatološkoga fakulteta zaprimljen zahtjev za 

prijevod postojećeg studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Dentalna medicina na engleski jezik. Prorektorica pojašnjava kako je 

riječ o studijskom programu za koji postoji dopusnica. Radna skupina je, u skladu s 

procedurom propisanom važećim pravilnikom, provela skraćenu proceduru. Odbor za 

upravljanje kvalitetom je potvrdio da se predmetni studijski program može izvoditi u 

predloženom obliku. Vijeće biomedicinskoga područja je na sjednici održanoj 7. studenoga 

2016. godine donijelo pozitivno mišljenje. U skladu s navedenim, Senatu se predlaže 

donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog studijskog programa na engleskom jeziku. 
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Akademik Orlić iznosi tehničku primjedbu vezanu uz naziv točke, a koji bi ispravno trebao 

glasiti na način da piše kako se prevodi studijski program na engleski jezik, a ne studij na 

engleski jezik, s obzirom da je riječ o prijevodu cijelog studijskog programa. 

 

Rektor Boras se slaže se primjedbom akademika Orlića te navodi da će ubuduće u nazivu 

točke pisati da je riječ o prijevodu studijskog programa, a ne studija. 

 

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

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na 

engleski jezik Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prijevod postojećeg 

studijskog programa na hrvatskom jeziku). 

 

5.4. Ispravak dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij Arheologija Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- informacija 

 

Prorektorica Hruškar inoformira da je u vezi preddiplomskog sveučilišnog studija 

Arheologija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dopusnica bila krivo napisana. 

Ministarstvo je dostavilo rješenje prema kojem se u izreci Dopusnice dopunjava naziv 

studijskog programa na način da umjesto preddiplomskoga sveučilišnog studija Arheologija 

(dvopredmetni) piše preddiplomski sveučilišni studij Arheologija (jednopredmetni i 

dvopredmetni). 

 

6. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

6.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Poremećaji jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi da je nakon provedene recenzije programa te primljenog pozitivnog 

mišljenja Odbora za doktorske programe, Vijeće društveno-humanističkoga područja dalo 

pozitivno mišljenje o prijedlogu za prihvaćanje nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poremećaji jezika, govora i slušanja 

Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te se predlaže Senatu da 

donese odluku o prihvaćanju predmetnog poslijediplomskog doktorskog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poremećaji 

jezika, govora i slušanja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

7. Sustav osiguranja kvalitete 

7.1. Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2015./2016. 

 

Prorektorica Hruškar podsjeća da je prema čl. 10. Pravilnika o sustavu osiguravanja 

kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Odbor za upravljanje kvalitetom dužan izvijestiti Senat o 

stanju na području osiguravanja kvalitete na Sveučilištu. U skladu s navedenim, Odbor je 

dostavio Izvješće o radu za akademsku godinu 2015./2016. Prorektorica navodi da je Odbor 

za upravljanje kvalitetom, kao jedinica za unutarnji sustav osiguravanja i unaprjeđivanja 

kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za provedbu postupaka procjene i vrjednovanja 

novih te izmjena i dopuna postojećih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Odboru u 

radu pomaže Radna skupina za studijske programe. U protekloj akademskoj godini, Radna 

skupna za studijske programe održala je ukupno 11 sjednica na kojima je vrjednovano 22 

zahtjeva za nove studijske programe, od kojih je jedan zahtjev bio vezan uz združeni studijski 

program. 85 zahtjeva je bilo vezano uz manje izmjene i dopune, 4 za veće izmjene i dopune, 

te jedan zahtjev za promjenom akademske titule. Sveukupno riječ je o 112 predmeta. U 
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okviru djelatnosti Odbora provodi se anketa o procijeni nastavnika prema novoj odluci o 

načinu provođenja studentske ankete, te anketa za procjenu preddiplomskih, diplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija. Odbor je u protekloj akademskoj godini 

održao 10 redovitih sjednica i jednu tematsku sjednicu. Također, održan je i sastanak 

prodekana za nastavu i studente te predsjednika povjerenstava za upravljanje kvalitetom gdje 

je, između ostalog, predstavljen novi Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih 

sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te 

stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prorektorica u nastavku ističe da je od ostalih 

aktivnosti u okviru Odbora započet novi postupak unutarnje prosudbe sustava osiguranja 

kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te je izdan 7. broj glasila. Također, u izvješću su navedeni 

pojedini zadaci za sljedeće razdoblje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju Izvješća o 

radu Odbora za upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2015./2016. 

 

7.2. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da Sveučilište u Zagrebu, u skladu sa Zakonom o 

osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, podliježe obavezi ustroja unutarnjeg 

sustava osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete. U skladu sa čl. 18. Pravilnika o osiguravanju 

kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, periodičnu unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje 

kvalitete provodi tijelo koje imenuje rektor. U listopada u 2015. godine rektor je donio 

odluku o imenovanju Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na 

Sveučilištu u Zagrebu čija je predsjednica izv. prof. dr. sc. Ivana Franić. Glavni cilj unutarnje 

prosudbe osiguravanja kvalitete bio je utvrditi stupanj razvijenosti i djelotvornosti sustava 

osiguravanja kvalitete, uzimajući u obzir polazišne Standarde i smjernice za osiguravanje 

kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja donesene u svibnju 2015. godine. 

 

Profesorica Franić u dužem izlaganju navodi da je riječ o postupku koji se provodi s manjim 

ili većim intenzitetom već više od godinu dana. Članovi povjerenstva vrlo su odgovorno i 

savjesno prihvatili zadaću koja im je povjerena i svi su aktivno sudjelovali u svakoj fazi 

prosudbe. Glavni je cilj unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete bio utvrditi stupanj 

razvijenosti i djelotvornosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

uzimajući za polazište Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru 

visokog obrazovanja (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area), donesene u svibnju 2015. godine Donesena je odluka da 

unutarnja prosudba obuhvati sve sastavnice Sveučilišta upravo s ciljem utvrđivanja što 

cjelovitije i objektivnije slike sustava za osiguravanje kvalitete Sveučilišta. S obzirom na tako 

odabran pristup, ali imajući u vidu jedinstvenost i posebnost svake sastavnice, zaključci i 

preporuke sadržane u ovom izvješću dobiveni su kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih 

metodoloških postupaka. Unutarnja prosudba odvijala se u tri etape – u prvoj su sastavnice 

provele samoprocjenu temeljem unaprijed priređenoga obrasca, a u drugoj etapi obavljen je 

posjet članova Povjerenstva sastavnicama radi usuglašavanja ocjene stanja razvijenosti 

sustava osiguravanja kvalitete. U okviru treće faze Povjerenstvo za unutarnju prosudbu 

sastavilo je ovo Izvješće, donijelo zaključke i dalo preporuke temeljem dobivenih rezultata. 

Obrazac za samoprocjenu razvijenosti sustava za osiguravanje kvalitete na sastavnicama 

priredilo je Povjerenstvo za unutarnju prosudbu uzevši za kriterije sadržaj ESG-a iz 2015. 

godine i tri dodana područja sukladno Pravilniku o osiguravanju kvalitete na Sveučilištu u 

Zagrebu. Imajući u vidu recentnost standarda i smjernica te napredak u odnosu na prethodnu 

inačicu (2009), kao i činjenicu da aktualni formalno-pravni okvir ostavlja prostora za odabir 

nešto zahtjevnijih kriterija prosudbe, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu se odlučilo voditi 

standardima iz 2015. godine. Iako svjesno zahtjevnosti i potencijalne težine tih kriterija 

unutarnje prosudbe, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu bilo je uvjereno u to da Sveučilište u 

Zagrebu može, temeljem dosad poduzetih aktivnosti i mjera na polju razvoja sustava kvalitete 

i kulture kvalitete, podnijeti takvu prosudbu. Rezultati dobiveni prosudbom na osnovi 
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europskih standarda i smjernica iz 2015. godine mogli bi s jedne strane dati cjelovitiju sliku o 

sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete, ali svakako dati važne i poticajne preporuke za 

daljnja poboljšanja. Sukladno ocjeni Povjerenstva, sustav osiguravanja kvalitete na 

Sveučilištu ocijenjen je ocjenom djelomično djelotvorno prema ESG standardima koji se 

odnose na politiku osiguravanja kvalitete, izradu i odobravanje programa, učenje, izvedba 

nastave i vrjednovanje usmjereni su na studenta, nastavno osoblje, upravljanje informacijama, 

informiranje javnosti, kontinuirano praćenje i periodična revizija programa, znanstveno-

istraživačka i umjetnička djelatnost, stručna djelatnost. Ocjenom djelotvorno ocijenjeni su 

ESG standardi koji se odnose na upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje, 

resursi za učenje i podršku studentima, periodično vanjsko osiguravanje kvalitete i mobilnost 

i međunarodna suradnja. Temeljem zapažanja tijekom posjeta sastavnicama i razgovora s 

njihovim predstavnicima uočen je razmjerno velik interes za pitanja osiguravanja kvalitete, 

posebice u područjima kriterija i metoda vrjednovanja studenata, potrebe za sustavnim 

edukacijama na području usavršavanja nastavničkih vještina, potpore istraživačkoj 

djelatnosti, revizije studijskih programa i njihova praćenja kvalitetnim i naprednim 

informacijskim sustavom. Povjerenstvo je zaključilo kako treba nastaviti s ostvarivanjem 

politike i aktivnostima usmjerenima daljnjem razvoju sveobuhvatnoga istraživačkoga 

sveučilišta te poticanju izvrsnosti u znanstvenom i umjetničkom istraživanju. Jednako tako, 

potrebno je unaprijediti komunikaciju sa sastavnicama sustavnom edukacijom i 

informiranjem svih dionika sustava kroz razmjene primjera dobre prakse, usklađivanje 

pojedinih procesa na razini sastavnica (gdje god je to moguće), osobito u područjima podrške 

i savjetovanja studenata, kriterija i metoda vrjednovanja studenata, informiranja javnosti, 

uvođenja stručne prakse i širom ponudom raznovrsnih i svrsishodnih izvannastavnih 

aktivnosti koje pridonose ostvarenju ishoda učenja zacrtanih studijskim programima i 

upotpunjuju ih. Uzimajući u obzir izrazito nepovoljne okolnosti za razvoj Sveučilišta u 

proteklome razdoblju, što se posebno odnosi na nedostatno financiranje i restrikcije u 

zapošljavanju, Sveučilište u Zagrebu nije se moglo temeljito pozabaviti unaprjeđenjem 

cjelovitoga sustava osiguravanja kvalitete. Ipak, različitim aktivnostima kontinuirano se 

unaprjeđuju pojedina područja što se odrazilo i na ocjene usklađenosti s ESG standardima, 

čime se stvara okružje povoljno za daljnji razvoj kulture kvalitete. Povjerenstvo očekuje da će 

analiza i preporuke iz Izvješća biti poticajem za daljnji napredak Sveučilišta i njegovih 

sastavnica. 

 

Porektorica Hruškar napominje da je predmetno izvješće bilo predstavljeno i na Odboru za 

upravljanje kvalitetom gdje je prihvaćeno i proslijeđeno u daljnju proceduru. Prorektorica 

upućuje zamolbu sastavnicama da do 25. studenoga ove godine eventualne primjedbe koje se 

odnose na podatke i materijale koji su korišteni za analizu dostave Uredu za upravljanje 

kvalitetom kako bi Povjerenstvo iste moglo razmotriti i pripremiti kompletno izvješće za 

sljedeću sjednicu Senata. Prorektorica navodi da je metodologija razrađena od strane 

Povjerenstva predstavljena Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, te da su članovi 

Agencije zamolili da im se dostavi obrazac kako bi se postupak vanjskog vrjednovanja 

sastavnica svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj provodio po obrascu i metodologiji 

razrađenoj na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

8. Sveučilišna nastavna literatura 

 

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

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

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 81. sjednici Povjerenstva, održanoj 25. listopada 

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: 
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NUKLEARNE ELEKTRANE, DRUGO DOPUNJENO IZDANJE, sveučilišni udžbenik, autori: 

prof. dr. sc. Danilo Feretić, prof. dr. sc. Nikola Čavlina, prof. dr. sc. Nenad Debrecin i prof. dr. sc. 

Davor Grgić. Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

 

JEDRILICE I ZMAJEVI, sveučilišni priručnik, autor: prof. dr. sc. Zoran Lulić. Predlagatelj je 

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

RUŠENJE OBJEKATA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Zvonimir Ester i izv. prof.  dr. 

sc. Mario Dobrilović. Predlagatelj je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

POLITIKE I REŽIMI DEVIZNIH TEČAJEVA, sveučilišni udžbenik, autorica: izv. prof. dr. sc. 

Gordana Kordić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

REGULACIJA  IGARA  NA SREĆU U EUROPSKOJ UNIJI,  sveučilišni udžbenik, autorice: 

prof. dr. sc. Hana Horak, doc. dr. sc. Kosjenka Dumančić i doc. dr. sc. Ana Poščić. Predlagatelj je 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

NELINEARNA STATIKA GREDA I OKVIRA, sveučilišni udžbenik,  autor: prof. dr. sc. Mladen 

Meštrović. Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE, sveučilišni udžbenik, urednik: prof. dr. sc. Ivica Boko. 

Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene naslove. 

 

9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

• PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 

 

1. Mateja Hajduković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Fizikalno-kemijska i analitička karakterizacija funkcionaliziranih nanomaterijala kao 

potencijalnih tenzidnih senzora 

2. Robert Slunjski, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž 

Tema: Turističkogeografsko vrednovanje kulturne baštine Međimurja 

3. Lara Štajner, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Mehanizmi nastajanja biokompozitnih materijala u sustavima kalcijeva karbonata i biološki 

značajnih molekula 

4. Damir Šahnić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Kvantitativno praćenje reakcije sinteze i kristalizacije omeprazola Ramanovom 

spektroskopijom in-line 

5. Petar Bakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 

Tema: Theta liftovi ireducibilnih reprezentacija metaplektičke grupe 

6. Ivana Šain Glibić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Matematika 
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Tema: Robust numerical methods for nonlinear eigenvalue problems (Robusne numeričke metode 

za nelinearne probleme svojstvenih vrijednosti) 

7. Lucija Nuskern, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Biokemijske i epigenetičke promjene u gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr 

zaražene virusom Cryphonectria hypovirus 1 

8. Nesrete Krasnići, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Raspodjela odabranih metala među citosolskim biomolekulama škrga i jetre klenova 

(Squalius cephalus L. i Squalius vardarensis Karaman; Actinopterygii, Cyprinidae) iz rijeka 

onečišćenih metalima 

 9. Maja Mejdandžić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Biologija 

Tema: Morphology and phylogeny of picoeucaryotes and planktonic pennate diatoms in the 

middle and south Adriatic Sea (Morfologija i filogenija pikoeukariota i penatnih planktonskih 

dijatomeja u srednjem i južnom Jadranu) 

10. Ivana Mesić Kiš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Geologija 

Tema: Kartiranje i reinterpretacija geološke povijesti Bjelovarske subdepresije univerzalnim 

krigiranjem te novi opći metodološki algoritmi za kartiranje sličnih prostora 

11. Lara Čižmek, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kemija 

Tema: Elektrokemijska karakterizacija prirodnih antioksidansa primjenom voltametrijskih tehnika   

12. Filip Erhardt, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Fizika 

Tema: Identified di-hadron angular correlations using the ALICE detector at the Large Hadron 

Collider (Kutne korelacije identificiranih parova hadrona pomoću detektora ALICE na Velikom 

hadronskom sudarivaču) 

13. Maja Kerovec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biologija 

Tema: Usporedba razvoja i vrijednosti ekosustava u šljunčarama savskoga aluvija  

14. Marko Matosović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Integralni model procjene utjecaja heterogenosti kućanstava na implementaciju politika 

energetske učinkovitosti 

15. Mirko Stanić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 

Tema: Biometrijska autentifikacija na temelju oblikovnih značajki uha primjenom metode 

slučajnih šuma 

16. Kristina Zagajski Kučan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije, Poslijediplomski doktorski studij kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija  

Tema: Niskotemperaturna eutektička otapala za ekstrakciju sumporovih i dušikovih spojeva iz 

ugljikovodičnih smjesa 

17. Marina Mrđa Lalić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija  

Tema: Razvoj metode procjene zaštitnih svojstava premaza za primjenu u ekstremno korozivnom 

okolišu 

18. Milan Milutinović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo i brodogradnja  

Tema: Modelling and control of a Magnus effect-based airborne wind energy system (Modeliranje 

i upravljanje lebdećim vjetroenergetskim sustavom zasnovanim na Magnusovu efektu)   

19. Almir Sedić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Integracija otpadne topline i obnovljivih izvora energije u postrojenju atmosferske 

destilacije nafte  
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20. Tessa Uroić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Implicitly coupled finite volume algorithms (Implicitno spregnuti algoritmi u metodi 

kontrolnih volumena)  

21. Vanja Škurić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Numerical simulation of lubricated wire rolling and drawing (Numerička simulacija 

valjanja i vučenja žice uz podmazivanje)  

22. Iva Matijević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Tekstilna znanost i tehnologija  

Tema: Cosmetotextilies-carries of active natural substances to the skin (Kozme-tekstilije kao 

prijenosnici aktivnih tvari prirodnog porijekla na kožu)  

23. Eva Magovac, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija  

Tema: Flame retardant surface modification of cotton textiles using layer-by-layer deposition 

(Površinska modifikacija pamučnih tekstilija usporivačima gorenja metodom nanosa sloj-po-sloj)  

24. Vlatka Tomić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Progesteronska potpora žutom tijelu u stimuliranim ciklusima izvantjelesne oplodnje 

25. Pero Hrabač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Dugoročne osobitosti pobola i smrtnosti u populaciji hrvatskih branitelja iz Domovinskoga 

rata 

26. Antonela Blažeković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Genetski mehanizmi lizosomske disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti 

27. Marina Prpić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Unos joda i funkcija štitnjače u dojilja i dojenčadi na području grada Zagreba 

28. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Razvoj modela za planiranje specijalističkoga usavršavanja doktora medicine u Republici 

Hrvatskoj 

29. Višnja Majić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Histološka, imunohistokemijska i MRI analiza razvoja strukturne osnove 

somatosenzoričkoga talamokortikalnoga sustava u ljudskom fetusu 

30. Iva Kelava, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Dijagnostička vrijednost širokopojasne timpanometrije u pacijenata oboljelih od 

otoskleroze 

31. Stjepan Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj depresivnosti na operacijski rizik u bolesnika koji se podvrgavaju kardiokirurškoj 

revaskularizaciji miokarda 

32. Ana Hećimović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost kvalitete života procijenjene CAMPHOR upitnikom s funkcijom i 

ehokardiografskim pokazateljima u bolesnika s plućnom arterijskom hipertenzijom 

33. Anja Tea Golubić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Vrijednost pozitronske emisijske tomografije/kompjutorizirane tomografije s fluor-18-

kolinom u praćenju bolesnika s biokemijskim relapsom karcinoma prostate 

34. Eva Berković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Nalaz spektroskopije magnetskom rezonancijom kao biološki biljeg terapijskoga odgovora 

u liječenju depresivnosti osoba s Alzheimerovom bolešću 

35. Vlasta Klarić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Učinak protektivne mehaničke ventilacije na poslijeoperacijsku plućnu funkciju u pretilih 

oralokirurških bolesnika 

36. Petar Đanić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj tramadola kao dodatka lidokainu na anesteziju i poslijeoperacijsku analgeziju kod 

alveotomije donjega umnjaka 

37. Saša Prđun, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine 

(Citrus unshiu Marc.) 

38. Mateja Jež Rogelj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivoga ruralnoga razvoja primjenom 

višekriterijske analize 

39. Bojan Rajčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Ocjena pogodnosti STICS modela za simuliranje izmijenjenih klimatskih čimbenika u 

proizvodnji uljanoga lana 

40. Jurica Primorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u 

uvjetima abiotskoga stresa 

41. Alen Berta, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo 

Tema: Procjena šumske biomase pomoću LIDAR tehnologije u degradiranim šumama 

brežuljkastoga i nizinskoga vegetacijskoga pojasa u središnjoj Hrvatskoj 

42. Ivana Plišo Vusić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo 

Tema: Ekološko-vegetacijske značajke šumskih stanišnih tipova u Gradu Zagrebu obuhvaćenih 

ekološkom mrežom Natura 2000  

43. mr. sc. Vasil Tanušev, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Drvna tehnologija 

Tema: Ovisnost svojstava drvnih peleta o dodatku crnoga luga  

44. Davor Bernardić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj čimbenika razvoja urbanih sredina na izostanke i stope ispisa učenika u javnom 

srednjoškolskom obrazovnom sustavu 

45. Jasna Gamulin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Modeliranje uspjeha studenata rudarenjem podataka iz hibridnoga okruženja za učenje uz 

primjenu analize vremenskih nizova u frekvencijskoj domeni 

46. Mirta Desnica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Etude énonciative et discursive des énoncés anglais dans la presse féminine française 

(Enuncijativno i diskurzivno proučavanje iskaza na engleskom jeziku u francuskom ženskom 

tisku) 

47. Iva Prosoli, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Monografska obrada umjetničkoga opusa Toše Dabca  

48. Luka Pejić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 
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Tema: Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868.-1918.)  

49. Izvor Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijologija 

Tema: Analiza pristranosti odziva u internetskim anketnim istraživanjima na primjeru uzorkovanja 

studentske populacije  

50. Ida Labus, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Spekulativno mišljenje i kritika filozofije u djela Milana Kangrge 

• na sjednici Senata održanoj 16. travnja 2013. Senat je vratio temu na doradu Filozofskom 

fakultetu kao predlagaču  zbog prigovora prof. sc. Josipa Talange, tadašnjeg člana Senata (pisano 

obrazloženje priloženo u materijalima); 

• Dostavlja se očitovanje i dopuna očitovanja prof. dr.sc. Line Veljaka, voditelja studija (također 

priloženo u materijalima) te se predlaže da tema ide u daljnji postupak 

51. Tomislav Smiljanić, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni studij licencijata i doktorata 

Tema: Recepcija nauka Drugoga vatikanskoga koncila o kristocentričnosti u postkoncilskoj 

obnovi moralne teologije  

52. Marija Smuda Đurić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Uloga učitelja i udžbenika u razvijanju strategija čitanja u početnom učenju engleskoga kao 

stranoga jezika  

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća sastavnice kojim je ustanovljeno da je došlo 

do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 

 PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija: 
 

1. Stjepan Novak, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

odobrena tema: Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma: nadzor nad mjerama 

ograničavanja  

ispravak teme: Uloga Suda Europske unije u borbi protiv terorizma - nadzor nad mjerama 

ograničavanja odnosno sankcijama 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

Akademik Orlić skreće pozornost da bi kod teme predloženice Ide Labus trebalo ispraviti riječ 

„djela“ u „djelu“. 

 

Dekanica Bischof moli da se kod teme predloženice Ive Matijević ispravi prva riječ hrvatske 

verzije doktorske teme na način da glasi „Kozmeto-tekstilije“. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je uvaživši primjedbe u vezi doktorskih 

tema Ide Labus i Ive Matijević odobrio gore navedene teme doktorskih disertacija te 

odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

10. 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. Prorektor skreće pozornost na rokove predviđene za trenutno otvorene stipendije.  
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Rektor Boras ukratko članove Senata obavještava o Dunavskoj rektorskoj konferenciji održanoj u 

Kremsu u Austriji. Ističe kako je Sveučilište u Zagrebu zamoljeno biti domaćin sljedeće Dunavske 

rektorske konferencije. Sljedeća konferencija održala bi se na Sveučilištu u Zagrebu, 10. 

studenoga 2017. godine.  

 

Profesorica Novak ističe kako će Muzička akademija biti domaćin europskom kongresu na kojem 

se očekuje dolazak 350 dekana i rektora visokoškolskih umjetničkih institucija od 9. do 11. 

studenoga 2017. godine te se stoga neće moći koristiti kapaciteti Muzičke akademije za potrebe 

održavanja Dunavske rektorske konferencije. 

 

11. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog 

računskog centra Sveučilišta u Zagrebu 

 

Rektor Boras navodi kako je istekao dvogodišnji mandat članovima Upravnoga vijeća 

Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu zbog čega se, u skladu sa Statutom Srca, a 

nakon konačnog usklađenog prijedloga kojeg je detaljnije elaborirao prije usvajanja predmetnog 

dnevnoga reda, predlaže imenovanje sljedećih osoba kao predstavnika Sveučilišta u Zagrebu: 

 

1. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj 

Sveučilišta u Zagrebu 

-na prijedlog rektora, 

2.     prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

        -na prijedlog rektora, 

3.    Marko Lepoglavec, student Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

       -na prijedlog rektora, 

4.   gospođa Ivana Puljiz, savjetnica za znanost i visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja 

       -na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o imenovanju predstavnika 

Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 

Zagrebu, a kako slijedi: 

 

1. red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni 

položaj Sveučilišta u Zagrebu 

-na prijedlog rektora, 

2.     prof. dr. sc. Neven Vrček, dekan Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u 

Zagrebu 

        -na prijedlog rektora, 

3.    Marko Lepoglavec, student Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

       -na prijedlog rektora, 

4.   gospođa Ivana Puljiz, savjetnica za znanost i visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti 

i obrazovanja 

       -na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja 

 

12. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 28. Statuta Studentskog 

centra Sisak, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 5. redovitoj sjednici u 348. akademskoj 

godini (2016./2017.) održanoj 15. studenoga 2016. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 
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o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra 

Sisak Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 

Odluka koju je Senat donio na svojoj 3. redovitoj sjednici u 347. akademskoj godini 

(2015./2016.) održanoj 10. studenoga 2015. godine (Klasa: 602-04/15-06/10; Urbroj: 

380-020/173-15-5) mijenja se u točki I. radi imenovanja zamjenskog člana i glasi: 

 

- Dario Mašinović, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, umjesto Irbasa 

Škrinjarića, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

  II. 

Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva 

Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak Sveučilišta u Zagrebu. 

  III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak 

Sveučilišta u Zagrebu ne mijenjaju se. 

 

13. Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2015. do 30. rujna 2016. 

 

Rektor Boras ukratko predstavlja godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

za razdoblje od 1. listopada 2015. godine do 30. rujna 2016. godine. Etički savjet je u izvještajnom 

razdoblju održao ukupno 10 redovitih sjednica na kojima je raspravljano 18 predmeta od čega je 

njih 7 po prvi put zaprimljeno prije izvještajnog razdoblja, dok ih je 11 po prvi put zaprimljeno u 

izvještajnom razdoblju. U izvještajnom razdoblju Etički savjet zaprimio je jednu anonimnu prijavu 

koju je, zbog važnosti sadržaja, proslijedilo sveučilišnim tijelima nadležnima za pitanje nastave i 

studenata. Rektor u nastavku navodi da je, na temelju predmetnog izvješća, razvidno kako je 

plagiranje najučestaliji oblik neprihvatljivog ponašanja na Sveučilištu u Zagrebu. Razlozi za 

podnošenje prijava bili su: sumnja u plagiranje, sumnja studenata u profesionalnost nastavnika, 

prijava za uznemiravanje u radnoj okolini, sumnja u pravilnost i zakonitost postupka prijave, 

izrade i obrane doktorskog rada, sumnja u povredu načela poštovanja zakona i pravnih propisa u 

vezi poslovanja, prijava povrede pravila u vezi javnog istupa, sumnja u sprečavanje 

profesionalnog napredovanja te sumnja u povredu načela poštovanja integriteta i dostojanstva 

osove. Godišnje izvješće o radu etičkih povjerenstava sastavnica dostavilo je 30 etičkih 

povjerenstava, dok 3 to nisu učinila. Iz dostavljenih izvješća razvidno je kako 17 etičkih 

povjerenstava nije imalo u izvještajnom razdoblju niti jedan predmet u obradi. Od 13 etičkih 

povjerenstava koja su tijekom izvještajnog razdoblja obrađivala etičke predmete, njih 3 nije 

dostavilo svoja mišljenja Etičkom savjetu, a što je kao obveza propisano čl. 35. st. 1. Etičkog 

kodeksa Sveučilišta u Zagrebu. U nastavku rektor apelira na sve sastavnice da surađuju s Etičkim 

savjetom koje ne može obavljati svoju zadaću ukoliko nema sva potrebna saznanja za kvalitetno 

postupanje. Zaključno rektor navodi da je Etički savjet u izvještajnom razdoblju zaprimio više 

dopisa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju RH kojima se Etički savjet poziva na 

dostavu dokumentacije i izvještaja o pojedinim predmetima od kojih su neki završni prema 

sveučilišnoj etičkoj proceduri. Razlog tomu mogu biti izmjene i dopune Etičkoga kodeksa Odbora 
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kojim se uvodi hijerarhijski red postupanja s tri stepenice: etičko povjerenstvo/tijelo 

organizacijske jedinice (fakultet, institut), etičko tijelo više organizacijske jedinice (sveučilište, 

veleučilište) i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Rektor podsjeća da je u vezi 

izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Odbora na prethodnoj izvanrednoj sjednici Senata dana potpora 

Rektorskom zboru na inicijativu Pravnoga fakulteta da se o predmetnom kodeksu raspravi i na 

Ustavnom sudu. 

 

Akademik Orlić skreće pozornost na dio izvješća u kojem se navodi da je plagiranje najučestaliji 

oblik neprihvatljivog ponašanja na Sveučilištu u Zagrebu što je zaključak istovjetan 

prošlogodišnjem izvješću Etičkoga savjeta. Također, citira dio izvješća u dijelu gdje Etički savjet 

predlaže osnivanje Stalnog sveučilišnog povjerenstva za plagijate i znanstveno nepoštenje. 

Akademik podržava takav prijedlog no smatra kako bi trebalo raditi na uspostavi prevencijskih 

mjera čime bi se spriječilo da uopće dođe do plagiranja o čemu je govorio i prije godinu dana. 

Smatra da bi sve disertacije koje se odobravaju na Senatu prethodno trebale proći računalni 

program za otkrivanje plagijata. Ističe kako se na web stranici Srca može pronaći detaljan izvještaj 

– Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju. Akademik Orlić smatra kako 

bi u pitanju plagiranja svakako trebalo koristiti znanja Srca i uspostaviti preventivne mjere. U 

nastavku predlaže tri stvari koje se tiču Senata. Prvo, krenuti sa skeniranjem disertacija. Drugo, 

dati preporuku sastavnicama da započnu skenirati završne i diplomske radove. U vezi trećeg, 

uprava Sveučilišta u Zagrebu trebala bi sazvati tiskovnu konferenciju i obavijestiti javnost koje 

mjere je poduzela u pogledu prevencije plagiranja. 

 

Rektor Boras osvrće se na izlaganje akademika Orlića te navodi kako Sveučilište Pravilnikom o 

doktorskim studijima nastoji osigurati postupke kojima se takve vrste nečasnih radnji svode na 

minimum. Rektor Boras skreće pozornost na činjenicu da prema izvješću Etičkoga savjeta za 

prošlu akademsku godinu postoje tri sumnje u plagiranje dijelova doktorske disertacije od ukupno 

600-ak doktorskih disertacija koliko ih ima godišnje. Također postoje tri sumnje u plagiranje 

znanstvenih radova kojih ima nekoliko tisuća. Rektor smatra da softveri kakve predlaže akademik 

Orlić su svakako korisni, ali pod uvjetom da su učinkoviti. 

 

Profesor Midžić predlaže da se uz prihvaćanje izvješća Etičkoga savjeta prihvati i objava Vodiča 

kroz rad tijela u etičkom postupku i primjeri dobre prakse, a kojeg je priredio Etički savjet. 

Predmetni vodič bio bi dobra i korisna uputa etičkim povjerenstvima sastavnica na koji način 

postupati u određenim situacijama.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju izvješća o 

radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 2015. do 30. 

rujna 2016. 
 

Rektor Boras smatra da bi softveri u otkrivanju plagijata naročito mogli pomoći za završne i 

diplomske radove koji nisu pisani na hrvatskom jeziku. Kod otkrivanja plagijata radova koji su 

pisani na hrvatskom jeziku postojeći softveri nisu toliko efikasni s obzirom da još ne postoje baze 

podataka radova na hrvatskom jeziku iz kojih bi program uspoređivao riječi. Kad je riječ o  

znanstvenim radovima određena područja su specifična u smislu terminologije, te se na kraju sve 

svodi na utvrđivanje eventualnih plagijata putem povjerenstava. U tom smislu slični problemi 

postoje i s doktorskim radovima. Vezano uz izvještaj Srca, rektor smatra da softveri mogu biti 

samo indikator da u doktorskom radu ima nedostataka, nakon čega treba angažirati etička 

povjerenstva što se treba odvijati tijekom procesa stvaranja doktorata. Rektor navodi kako je 

potrebno pojačati odgovornost mentora doktorskih radova. Što se prijedloga sazivanja tiskovne 

konferencije tiče, ističe kako na Sveučilište u Zagrebu postoji nepravedan pritisak u vezi pitanja 

plagiranja. U nastavku ističe kako će uprava Sveučilišta ozbiljno razmisliti o prijedlogu Etičkoga 

savjeta za osnivanjem Stalnog sveučilišnog povjerenstva za plagijate i znanstveno nepoštenje. 

Rektor se osvrće i na Vodič kroz rad tijela u etičkom postupku i primjeri dobre prakse kojeg će 

Sveučilište izdati na način kakav je uobičajen, odnosno uz odgovarajuće recenzije. 
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Akademik Orlić osvrće se ponovno na izvješće Srca iz kojeg je vidljivo de se išlo u istraživanje 

kompatibilnosti sa postojećim sustavima poput sustava Dabar, Hrčak i Merlin. Srce je nakon 

ozbiljne analize postojećih programa kao najučinkovitije za primjenu u sustavu znanosti i visokog 

obrazovanja navelo PlagScan i Urkund. Akademik zaključno ponavlja kako je u vezi plagijata 

ključno raditi na preventivi problema. 

 

Rektor Boras u pitanjima koja se tiču prepisivanja i plagiranja radova poziva na odgovornost 

profesora i mentora kao i na redovitu dužnost podizanja kvalitete. Rektor naglašava kako 

Sveučilište u Zagrebu ima kvalitetu u proizvodnji doktorskih i znanstvenih radova. 

 

Prorektor Judaš slaže se da je bitno poraditi na preventivi i edukaciji u pitanjima plagiranja. 

 

Docentica Garašić smatra da je potrebno u pitanjima koja se tiču plagiranja na razini Sveučilišta 

u Zagrebu donijeti pravilnik o postupanju. Podržava uporabu softvera te ističe važnost etičkih 

povjerenstava i Etičkoga savjeta. Bitnim smatra i uspostavu neovisnog Stalnog sveučilišnog 

povjerenstva za plagijate i znanstveno nepoštenje. 

 

Dekanica Bischof ističe da je Tekstilno-tehnološki fakultet nedavno dobio reakreditaciju 

doktorskoga studija. U postupku reakreditacije kao nedostatak navedena je činjenica da fakultet 

nema softver za otkrivanje plagijata. Dekanica je mišljenja da bi bilo dobro na razini Sveučilišta u 

Zagrebu nabaviti jedinstveni softver kojeg bi koristile sve sastavnice. 

 

Profesorica Lasić Lazić nadovezuje se na ranije izrečene stavove te smatra kako bi se s 

edukacijom trebalo započeti s uvodom u studij tijekom kojeg bi student bio upoznat s nekoliko 

bitnih elemenata. Ulazak u akademsku zajednicu podrazumijeva poznavanje pisanja i citiranja. 

Profesorica predlaže da sastavnice objave na svojim web stranicama obavijesti iz kojih bi bilo 

jasno ispunjenje kojih obaveza se očekuje od studenata. 

 

Akademik Orlić skreće pozornost na pitanje uklanjanja članaka u časopisima Nature i Science te 

pojašnjava kako u znanosti postoje tri ozbiljna prekršaja: falsificiranje, fabriciranje i plagiranje 

(FFP). Članci se uklanjaju u pravilu zbog prva dva navedena prekršaja. Pitanje plagiranja uopće ne 

predstavlja nikakav problem s obzirom da ako članak temeljem provedenog softvera ima previše 

podudarnosti s drugim člancima, ne šalje se na recenziju čime je pitanje plagiranja u suštini 

trivijalan problem. 

 

Rektor Boras slaže se da je plagiranje najmanji problem s obzirom da ga je lako uočiti bez 

korištenja softvera, pogotovo ako se poznaje područje. Ponovno naglašava bitnost edukacije i 

odgovornosti. 

 

14. Davanje suglasnosti na programe predloženika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Antona Tamaruta i izv. prof. dr. sc. Maria 

Cifraka 

 

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

Zagrebu jednoglasno je donio odluku o davanju suglasnosti na programe 

pristupnika za dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. ANTONA TAMARUTA i izv. prof. dr. sc. MARIA CIFRAKA za 

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

 

15. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 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 
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O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu koje je Fakultetsko vijeće Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine. 

 

16. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu koje je Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 4. srpnja 2016. 

godine. 

 

17. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu, prijedlog kojega je usvojilo Fakultetsko vijeće Fakulteta 

političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 20. listopada 2016. godine. 

 

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu od 16. lipnja 2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prijedlog kojega je usvojilo Fakultetsko vijeće Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

na sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine. 

 

 

19. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Open 
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DOORS – Designing a network of cOOperating cReative communities for developing a 

Sharing economy“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

kuna za provedbu projekta „Open DOORS –Designing a network of cOOperating 

cReative communities for developing a Sharing economy“. 

 

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 

„Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness 

Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote 

Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean (BLUEMED)” 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

kuna za provedbu projekta „Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks 

and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible 

tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the 

Mediterranean (BLUEMED)“. 

 

21. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Smart 

Building – Smart Grid – Smart City“ 

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislavu Grgiću za potpisivanje ugovora u vrijednosti većoj od 3 milijuna 

kuna za provedbu projekta „Smart Building – Smart Grid – Smart City“. 

 

22. Ostalo 

 

22.1. Prorektorica Čuković Bagić podsjeća da Smotra Sveučilišta počinje 17. studenoga 2016. 

godine u 10h. Riječ je o velikom i važnom događaju. Prorektorica se zahvaljuje svim 

sastavnicama koje su uložile puno truda i vremena sudjelujući u samoj organizaciji. Prorektorica 

naglašava kako će se ove godine kroz popularno-znanstvena predavanja na koje su se odazvale sve 
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sastavnice pokušati maturantima prikazati što sve Sveučilište u Zagrebu i njegove sastavnice nude. 

Također, ističe da će se za razliku od protekle godine, Francuski paviljon koristiti ne samo 

prilikom otvaranja smotre nego za sva tri dana. 

 

22.2. Prorektor Lazibat podsjeća članove Senata da Sveučilište u Zagrebu ima Zajednički ured 

za internu reviziju. Zajednička revizija dužna je napraviti strateški plan za redovnu internu 

reviziju. Prorektor moli dekane koji će dobiti dopis Zajedničkog ureda za internu reviziju da isti 

uvrste u redovni plan revizije. Skreće pozornost na napise u medijima o nalazima državne revizije 

o poslovanju sastavnica. Navodi da prema nalazu državne revizije, niti jedna sastavnica 

Sveučilišta u Zagrebu nije dobila negativno mišljenje, velika većina sastavnica dobila je uvjetno 

mišljenje, a čak osam sastavnica bezuvjetno mišljenje. Uvjetna i bezuvjetna mišljenja u javnosti su 

prikazana sa negativnim konotacijama. 

 

22.3. Prorektor Lazibat podsjeća članove Senata na Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru 

u vezi kojeg se Sveučilište u Zagrebu žalilo Ustavnom sudu RH. Predmetni zakon koji nema 

obvezujući učinak u prilog je išao svim visokim učilištima koja izvode stručne studije. Prorektor 

navodi kako je ključni problem zbog kojeg je Sveučilište u Zagrebu i diglo ustavnu tužbu 

činjenica da su na istoj, 7. razini stavljeni specijalistički diplomski stručni studij, diplomski 

sveučilišni studij te poslijediplomski specijalistički studij. Drugim riječima, na istoj razni nalazili 

su se stručni specijalist, magistar struke i sveučilišni specijalist. Ustavni sud je uvažio primjedbe 

Sveučilišta te je donio odluku na način da je iz razine 7. izbrisao diplomski specijalistički stručni 

studij koji izvode visoke škole i veleučilišta. Ustavni sud je dao zakonodavcu rok da do kraja ove 

godine nađe rješenje u koju razinu smjestiti takvu vrstu studija. Rektorski zbor je na tu temu 

formirao Radnu skupinu sa svrhom dostave prijedloga Rektorskom zboru, a potom i resornom 

ministarstvu. Radna skupina odnosno Rektorski zbor u prijedlogu Ministarstvu iznio je četiri 

zaključka. Prvo, diplomski specijalistički stručni studij trebao bi biti, kao što je svugdje u 

Europskoj uniji gdje postoji binarni sustav, u sklopu 6. razine. Primjerice, prema njemačkom 

sustavu koji je usporediv s hrvatskim, specijalistički diplomski stručni studij je na 6. razini, a 

diplomski sveučilišni studij na 7. razini. Zaključak je Rektorskog zbora da se diplomski 

specijalistički stručni studij predvidi u razini 6.3. iza preddiplomskog stručnog studija (6.1.) i 

preddiplomskog sveučilišnog studija (6.2.) te da se isto provede do kraja godine kako je i 

zaključeno u odluci Ustavnoga suda. Vezano uz drugi zaključak Rektorskoga zbora prorektor 

napominje kako Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Zakon o hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru koristi iste ECTS bodove kako za stručna opterećenja koja se izvode na 

visokim školama i veleučilištima, ali i za sveučilišna opterećenja koja uključuje i stručnu i 

znanstvenu komponentu. U tom smislu, zaključak je Rektorskoga zbora da je potrebno praviti 

jasnu razliku između ECTS bodova za stručne studije i ECTS bodova za sveučilišne studije s 

obzirom na drugačiju težinu. Prorektor ponavlja kako ECTS bodovi za sveučilišne studije 

uključuju uz stručnu i znanstvenu opterećenost. Treći zaključak Rektorskog zbora vezan je za 

uvjet pristupa visokom obrazovanju bilo da je riječ o stručnom ili o sveučilišnom obrazovanju. 

Rektorski zbor zaključio je da pristup navedenom obrazovanju može biti omogućen isključivo 

temeljem završene četverogodišnje srednje škole s položenom maturom (razina 4.2.). Naime, 

prema postojećem zakonu, razini 5. može se pristupiti na temelju trogodišnje strukovne škole s 

državnom maturom. Prorektor napominje da nije isto polagati državnu maturu s trogodišnjom 

školom u odnosu na državnu maturu s četverogodišnjom školom. Četvrti zaključak Rektorskog 

zbora o kojem se najmanje raspravljalo tiče se Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji 

predviđa tijela koja ne predviđa niti jedan drugi zakon, a pogotovo ne temeljni zakon za visoka 

učilišta. Konkretno riječ je o tijelu s nazivom Nacionalno vijeće za ljudske potencije. Također, 

postoje sektorska vijeća koja imaju zadaću uvesti registar zanimanja, donijeti standarde zanimanja 

na temelju čega bi ta tijela odlučivala koja zanimanja će ući u registar, koje programe sveučilišta 

smiju izvoditi te konačno, kolike će biti upisne kvote što je sa stajališta sveučilišne autonomije 

nedopustivo. Visoke škole i veleučilišta nisu zaštićene autonomijom te njima predmetni zakon 

odgovara. Zaključak je Rektorskog zbora da tijelo koje je uvedeno Zakonom o hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru bude pod ingerencijom Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko 

obrazovanje i tehnološki razvoj. 
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Rektor Boras navodi da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u obavezi predložiti izmjenu 

Zakona sukladno odluci Ustavnog suda RH i to do 31. prosinca ove godine. U protivnom, Zakon 

se u dijelu u vezi kojeg se vodio postupak pred Ustavnim sudom po sili zakona neće više moći 

primjenjivati. Rektor ističe da Sveučilište reagira kako bi zaštitilo svoje studente. 

 

22.3. Prorektor Šimpraga navodi da je prošli mjesec na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 

organiziranoj u Gradu Zagrebu sudjelovalo 10 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu s 19 inovacija. Od 

19 inovacija, njih 14 je dobilo priznanja, a od toga je bilo 5 brončanih, 4 srebrne, 4 zlatne medalje, 

te veliku nagradu sajma koju je zaslužio Fakultet prometnih znanosti za inovaciju - Samohodni 

vagon za rasuti teret. Najbolje inovacije sudjelovat će na velikom međunarodnom sajmu u 

Bruxellesu koji će se održati 17.-19 studenoga 2016. godine. 

 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima na sudjelovanju u radu sjednice. Sjednica je završena u 14:00 sati 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavio: 

Luka Jurdana, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/16-04/1 

Urbroj: 380-020/173-16-12 

 

6. prosinca 2016. godine 


