ZAPISNIK
14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane
u utorak, 13. rujna 2017. 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
- Red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj
Sveučilišta
- Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete
- Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje
- Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije
Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima
2. Prof. dr. sc. Josip Kos, predsjednik Vijeća biomedicinskog područja
- prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet
3. Prof. dr. sc. Mladen Brezović - predsjednik Vijeća biotehničkoga područja
4. Prof. dr. sc. Jurica Pavičić - predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja
5. Prof. dr. sc. Slavko Slišković – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga
područja
6. Prof. dr. sc. Damir Bakić – predsjednik Vijeća prirodoslovnog područja
7. Prof. dr. sc. Adrijan Barić - predsjednik Vijeća tehničkog područja
8. Red. prof. Ante Rašić – zamjenik predsjednika Vijeća umjetničkoga područja
9. Prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
10. Prof. dr. sc. Marijan Klarica, Medicinski fakultet
11. Prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet
12. Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet
13. Prof. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet
14. Prof. dr. sc. Ramona Franić, 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. Prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti
22. Prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet
23. Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Pravni fakultet
24. Prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Učiteljski fakultet
25. Doc. dr. sc. Petra Rodik, Filozofski fakultet
26. Izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet
27. Prof. dr. sc. Davor Dukić, Filozofski fakultet
28. Prof. dr. sc. Meri Tadinac, Filozofski fakultet
29. Prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet
30. Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji
- Prof. dr. sc. Ivan Koprek, Hrvatski studiji
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31. Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet
32. Prof. dr. sc. Marijan Herak, Prirodoslovno-matematički fakultet
33. Prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet
34. Akademik Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
35. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet
36. Prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
37. Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Fakultet elektrotehnike i računarstva
38. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
39. Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje
40. Prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
41. Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti
42. Prof. dr. sc. Đuro Barković, Geodetski fakultet
43. Prof. dr. sc. Ranko Biondić, Geotehnički fakultet
44. Prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet
45. Prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet
46. Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Metalurški fakultet
47. Doc. dr.sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
48. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet
49. Izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti
50. Red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti
51. Red. prof. art. Marina Novak, Muzička akademija

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija
52. Marko Lepoglavec, Prirodoslovno-matematički fakultet
53. Martin Ivanković, Kineziološki fakultet
54. Sandro Gašpar, Medicinski fakultet
Predstavnici studenata poslijediplomskog studija
55. Danko Relić, Medicinski fakultet
56. Mate Damić, Ekonomski fakultet

Ostali
- Doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO

Iz stručne službe Rektorata:
- Heli Hajdić Nikolić, dipl.iur., glavna tajnica Rektorata
- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove
- Katarina Prpić, prof., voditeljica Ureda rektora
- Jelena Đuran, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za upravljanje kvalitetom
- Lidija Maričić, dipl. iur., stručna savjetnica u Uredu za pravne poslove
- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove
- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove
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***
Rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 14. redovitu sjednicu Senata u 348.
akademskoj godini (2016./2017.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune
dnevnoga reda na način da se:





točka 12. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta
u Zagrebu skine s dnevnog reda čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj manje
točka 13. (prijašnja točka 14.) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Tekstilno-tehnološkoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu skine s dnevnog reda čime se preostala točka pomiče za jedan
redni broj manje
pod novom točkom 13. (prijašnja točka 15.) Ostalo doda podtočka vezana uz produženje
ugovora asistentima kojima Sveučilište financira studij te informacija o sastanku Lige
europskih sveučilišta

Rektor Boras ističe da je dekanica Tekstilno-tehnološkoga fakulteta poslala dopis u kojem moli da se
uslijed tehničke omaške do koje je došlo prilikom donošenja novog Statuta Tekstilno-tehnološkoga
fakulteta sa dnevnoga reda Senata skine predmetni statut.
Rektor Boras navodi da je novi Statut Fakulteta organizacije i informatike prošao predviđenu
proceduru, međutim s Ekonomskoga fakulteta pristigla je ozbiljna primjedba u vezi odredbe Statuta koja
propisuje da će se na Fakultetu organizacije i informatike djelovati i u području ekonomije. Smatra da
je s obzirom na ozbiljnost primjedbe, potrebno odgoditi odlučivanje o ovoj točki dnevnog reda dok se
rektor ne sastane s dekanima i stručnim timovima fakulteta gdje će se raspraviti o ovom akademskopolitičkom pitanju.
Dekan Vrček navodi da se kao dekan Fakulteta organizacije i informatike ne slaže sa skidanjem točke
12. s dnevnog reda. Navodi da mu je jasno da i dekan Ekonomskog fakulteta i on osobno nastoje zaštiti
interese svojih fakulteta te su u tu svrhu već ranije održali sastanak, međutim moli da rektor i Senat, ako
ovo nije formalno nego političko pitanje, ponude principijelno rješenje koje je primjenjivo na
Sveučilištu.
Rektor Boras navodi da se slaže sa svime navedenim, međutim na Sveučilištu postoje struke koje su
podijeljene po fakultetima te ne želi da se ovakva odluka donosi na prečac s obzirom na to da je
primjedbu zaprimio jučer. Predlaže da Senat o tome raspravi na temelju pripremljene diskusije i tek
potom donese odluku.
Rektor Boras se osvrće na pitanje isteka ugovora asistentima kojima Sveučilište financira studij te
navodi da će unutar točke Ostalo predložiti da se ugovori takvim asistentima kojima je ugovor glasio na
tri godine produlje na godinu dana u okviru trenutnih programskih ugovora. Rektor ističe da će tijekom
pregovora za nove programske ugovore uz pomoć Senata nastojati osigurati da se predvide sredstva iz
kojih će se omogućiti produljenje ugovora za još dvije godine.
 Dnevni red je potom prihvaćen uz jedan glas protiv.
***
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1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. srpnja 2017.
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
2.4. Prijedlog za imenovanje člana povjerenstva za izbor predloženika u počasno
zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu
3. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
4. Sveučilišna nastavna literatura
5. Preddiplomski i diplomski studijski programi
5.1. Odluka
o
ustroju
i
izvedbi
preddiplomskog
sveučilišnog
studijskog
programa Elektrotehnika i informacijska tehnologija na hrvatskom i engleskom
jeziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
5.2. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog
programa Animalne znanosti Agronomskoga fakulteta Sveučilišta
6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi
6.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog
studija Abdominalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi
program)
6.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog
studija Transfuzijska medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi
program)
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti
8. Međunarodna suradnja
9. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju voditelja Sveučilišnog centra za
protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
10. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u
Zagrebu
11. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u
Zagrebu
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
13. Ostalo
***
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1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. srpnja 2017.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 13. redovite sjednice Senata
Sveučilišta u Zagrebu u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održane 11. srpnja 2017.
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 znanstvenonastavno / umjetničko-nastavno zvanje.
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:

6

7

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstvenonastavno / umjetničko-nastavno zvanje.
2.3. Potvrda izbora u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje
redovitoga profesora na vrijeme od pet godina

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u naslovno
znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje.
Profesor Bakić čestita kolegama na potvrdi izbora te postavlja pitanje u vezi postupka
produljenja ugovora u radu nakon 65. godine života. Navodi da kada se profesorima u trajnom
zvanju produljuju ugovori o radu nakon 65. godine života, predmetne odluke se donose na
vijećima područja. Međutim, na današnjoj sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja
8

pojavljuju se dva atipična slučaja jer se radi o kolegama koji su zvanje redovitoga profesora u
trajnom zvanju stekli na drugom sveučilištu. Stoga ga zanima, ukoliko ti predmeti budu
pozitivno riješeni na Vijeću društveno-humanističkog područja i time kolege postanu redoviti
profesori u trajnom zvanju na Sveučilišta u Zagrebu, hoće li ti predmeti doći i na potvrdu Senatu
Sveučilišta u Zagrebu s obzirom na to da se predmeti takvoga tipa nisu ranije pojavili.
Prorektor Čović odgovara da je u postupku produljenja predmetnih ugovora o radu ovo pitanje
detaljno raspravljeno i s pravnog aspekta. Rektorski zbor povremeno zaprima inicijative da se
izbori u zvanja vrate u okvire sveučilišta, što bi značilo da bi svaki izbor u zvanje trebalo
ponovno potvrditi na drugom sveučilištu, međutim Hrvatska ima sustav centralnog utvrđivanja
uvjeta što smatra dobrim rješenjem. Prema tome, kad je neki profesor izabran u zvanje, nije
izabran samo na svojoj instituciji nego na razini države.
Profesor Bakić zahvaljuje na objašnjenju i ističe da je pretpostavio da je to tako, međutim
postavlja se pitanje hoće li se takva praksa primjenjivati i na buduće natječaje Sveučilišta s
obzirom na to da je potpuno zamislivo da će se na natječaje prijavljivati kolege nastavnici
izabrani u znanstveno-nastavno zvanje na drugim sveučilištima. Zanima ga znači li to da ti
izbori neće trebati biti potvrđivani bilo na vijećima područja, bilo na Senatu, odnosno započinje
li se ovim predmetima nova praksa.
Prorektor Čović ne smatra ovo novom praksom. Objašnjava da je u ovim predmetima riječ o
izboru na radno mjesto te ako bi se primjerice na natječaj Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
prijavio netko tko je već izabran u zvanje iz natječaja, isti prolazi proceduru izbora na radno
mjesto, ali se ne bira ponovno u zvanje u koje je već izabran. Prorektor podsjeća da prilikom
izbora u znanstveno-nastavna zvanja predloženici moraju prethodno proći i proceduru izbora u
adekvatno znanstveno zvanje na Matičnom odboru.
Rektor Boras ističe da se prvi takav slučaj pojavio prije otprilike deset godina kada je profesor
Banac tako izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje na prijedlog bivšega rektora Bjeliša.
Profesorica Tadinac navodi da matični odbori biraju znanstvena zvanja, odnosno na tom
odboru nitko nije izabran u znanstveno-nastavna zvanja. U znanstveno-nastavno zvanje bira se
na sveučilištima. Činjenica da je netko izabran u znanstveno-nastavno zvanje na jednom
sveučilištu ne znači da bi u to zvanje bio izabran i na drugom.
Rektor Boras objašnjava da se na natječaj za izbor u više zvanje mogu prijaviti osobe s bilo
kojeg sveučilišta, a sama procedura izbora završava na vijeću područja što se već ranije i
događalo. Prema tome, riječ nije ni o kakvom novom slučaju, s obzirom da se raspisuje opći
natječaj.
Prorektor Čović dodaje da se izbori u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja odvijaju po
jedinstvenim kriterijima te da su uvjeti Rektorskoga zbora jedinstveni na razini države, što znači
da ako je jedno sveučilište provelo izbor po tim kriterijima, on nužno mora vrijedit i na drugom
sveučilištu. Ističe da ovo nije točka dnevnoga reda Senata i da nema smisla dalje raspravljati o
tome.
Rektor Boras navodi da ako netko smatra da predmetna procedura nije valjana može postaviti
pismeno obrazloženo pitanje pa će se ono razmotriti.
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Profesor Klarica smatra da svatko može biti punopravni član i zaposlenik Sveučilišta u
Zagrebu ako Sveučilište ima koeficijent za određeno radno mjesto te ako kandidat zadovolji
kriterije istoga. Dodaje da na Medicinskom fakultetu ima dosta slučajeva gdje su kolege na
drugim sveučilištima redoviti profesori, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ne
bi zadovoljili niti kriterije za docenta.
Rektor Boras navodi da je to pravno pitanje pa ako netko ima bilo kakve dvojbe neka se obrati
pismenim putem. Dodaje da to nije točka koja se može riješiti na ovoj sjednici Senata. Osim
toga, isto je pitanje postavio Sindikat te će se Sveučilište očitovati pismeno.
Profesor Bakić navodi da razumije što je rekao profesor Čović, ali ipak želi naglasiti da Senat,
prema Statutu Sveučilišta i praksi, ima obavezu potvrđivati izbore u zvanja redovitih profesora.
Kriteriji za izbore u zvanja u bilo kojem stupnju doneseni su na razini države, ali to su minimalni
uvjeti. Nastavlja da niti jedan profesor Sveučilišta u Zagrebu nije postao redovitim profesorom
bez potvrde Senata te naglašava da je njegova intervencija isključivo u tom smislu.
Rektor Boras prihvaća tu intervenciju te dodaje da će se pažljivo proučiti ova problematika i
ako je potrebno potvrda provesti i na Senatu.
2.4. Prijedlog za imenovanje člana povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje
professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu
Prorektor Čović navodi da Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga
fakulteta predlaže da umjesto prof. dr. sc. Vladimira Mateljana, član Povjerenstva za dodjelu
počasnog zvanja professor emeritus dr. sc. Miroslavu Tuđmanu, umirovljenom redovitom
profesoru Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bude dr. sc. Zdravko Dovedan Han,
redoviti profesor u trajnom zvanju.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni prijedlog za
imenovanje člana povjerenstva za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus
na Sveučilištu u Zagrebu.
3. Prijedlog raspodjele interventnih sredstava
Prorektor Lazibat navodi da su Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti,
Hrvatski studiji i Prirodoslovno-matematički fakultet uputili zahtjev za interventnim sredstvima.
Akademija dramske umjetnosti uputila je takav zahtjev za potrebe financiranja studije izvodljivosti
prostora „Centar umjetničkih istraživanja LEX – Frankopanska“, Akademija likovnih umjetnosti
radi refundacije sredstava utrošenih za Dan akademije i proslavu 110. godišnjice osnutka ALU,
Hrvatski studiji za potrebe adaptacije projekta cca 200m2 po elaboratu te Prirodoslovnomatematički fakultet za sredstva održavanja koja su konzumirana u ovoj godini i troškove
legalizacije zgrade na adresi Horvatovac 95. Svi zahtjevi razmotreni su na užem i širem rektorskom
kolegiju te je odlučeno da se Akademiji dramske umjetnosti od zatraženih 247.500,00 kn doznači
175.000,00 iz interventnih sredstava, a Akademiji likovnih umjetnosti od zatraženih 99.045,35 kn
doznači 75.000,00 kn, Hrvatskim studijima od zatraženih 863.613,03 kn doznači 250.000,00 iz
interventnih sredstava te Prirodoslovno-matematičkom fakultetu od zatraženih 186.000,00 kn
doznači 186.000,00 iz interventnih sredstava za legalizaciju navedene zgrade. Napominje da nakon
ovih doznaka, na interventnim sredstvima ostaje još 300.000,00 kn, a na sredstvima održavanja
25.000,00 kn te da se ta preostala sredstva prenose na sljedeću akademsku godinu.
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog raspodjele iz Interventnih
sredstava.
4. Sveučilišna nastavna literatura
Rektor Boras obavještava da je profesor Gliha dao ostavku na mjesto predsjednika Povjerenstva
za sveučilišnu nastavnu literaturu zbog obnašanja dužnosti dekana Pravnoga fakulteta. Ističe da je
profesor Gliha svoju dužnost obavljao odgovorno te zahvaljuje profesoru na predanom i
požrtvovnom radu.
Prorektorica Čuković-Bagić iznosi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu
Sveučilišta u Zagrebu primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za
objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 89. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. rujna 2017.,
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
sastavnica, Povjerenstvo je donijelo
PRIJEDLOG
o odobravanju sljedećih naslova:
PRIRUČNA GRAMATIKA MAĐARSKOG JEZIKA, sveučilišni priručnik, autorica: doc. dr.
sc. Orsolya Žagar Szentesi. Predlagatelj je: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
SPORTSKA KARDIOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Zdravko Babić, prof. dr.
sc. Hrvoje Pintarić, prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković, akademik Davor Milčić i suradnici.
Predlagatelj je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
DERMATOVENEROLOGIJA, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Mirna Šitum i
suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
KOMPLEKSNA ANALIZA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Neven Elezović.
Predlagatelj je: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o
odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature.
5. Preddiplomski i diplomski studijski programi
5.1. Odluka
o
ustroju
i
izvedbi
preddiplomskog
sveučilišnog
studijskog
programa Elektrotehnika i informacijska tehnologija na hrvatskom i engleskom
jeziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Prorektorica Hruškar navodi da je preddiplomski sveučilišni studijski program Elektrotehnika
i informacijska tehnologija na hrvatskom i engleskom jeziku Fakulteta elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna
mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje Odluke o ustroju i izvedbi preddiplomskog
sveučilišnog studijskog programa.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o ustroju i izvedbi
preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Elektrotehnika i informacijska
tehnologija na hrvatskom i engleskom jeziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu.
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5.2. Prihvaćanje većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog
programa Animalne znanosti Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog za prihvaćanje veći izmjena i dopuna
preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Animalne znanosti Agronomskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja. U
vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna preddiplomskog
sveučilišnog studijskog programa Animalne znanosti Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog većih izmjena i dopuna
preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Animalne znanosti Agronomskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi
6.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog
studija Abdominalna kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi
program)
Prorektor Šimpraga navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa
poslijediplomskog specijalističkog studija Abdominalna kirurgija Medicinskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (novi program) prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna
mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i programa
poslijediplomskog specijalističkog studija.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje nastavnog
plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Abdominalna kirurgija
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) .
6.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog
studija Transfuzijska medicina Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi
program)
Prorektor Šimpraga navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa
poslijediplomskog specijalističkog studija Transfuzijska medicina Medicinskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (novi program) prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna
mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju nastavnog plana i programa
poslijediplomskog specijalističkog studija.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje nastavnog
plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Transfuzijska medicina
Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program).
7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti
Prorektor Šimpraga izvještava da su temeljem izvješća Povjerenstva za doktorske teme, vijeća
područja razmotrila i donijela sljedeći
PRIJEDLOG
u okviru doktorskoga studija
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1. Zdravko Čuka, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Matematika
Tema: Topološke grupe gruboga oblika
2. Marija Prša, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Matematika
Tema: Matematička analiza problema provođenja topline u cijevi promjenjive duljine
ispunjenoj fluidom
3. Bojan Pažek, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Matematika
Tema: Izračunljivost skupova s nepovezanim komplementima
4. Mario Slatki, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Biologija
Tema: Izbor staništa primarnih i sekundarnih ptica dupljašica u poplavnim šumama uz rijeku
Dravu u Hrvatskoj
5. Maja Maslać, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Biologija
Tema: Učinak onečišćenja zraka iz rafinerije nafte na fiziološke promjene u lišajevima
6. Tamara Zorbaz, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet,
Poslijediplomski doktorski studij Kemija
Tema: Novi pristup analizi oksima dizajniranih za zaštitu središnjega živčanoga sustava pri
trovanju organofosfornim spojevima
7. Ivana Kralik, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Fizika
Tema: Učinak optimizacijskih postupaka na ozračenje pacijenta računalnom tomografijom
stožastim rendgenskim snopom u dentalnoj medicini
8. Dario Posedel, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Fizika
Tema: Srednja žljezdana doza za nehomogene kompozicije tkiva dojke
9. Tomislav Ivanušić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski
studij Poljoprivredne znanosti
Tema: Morfološka, agronomska i molekularna varijabilnost lokalnih populacija i kultivara
crvene djeteline
10. Tamara Sorić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Poslijediplomski doktorski studij Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena
tehnologija i nutricionizam
Tema: Utjecaj prehrambenih navika i nutritivne intervencije na parametre metaboličkog
sindroma u hospitaliziranih osoba oboljelih od shizofrenije
11. Lana Ivković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij
Biomedicina i zdravstvo
Tema: Uloga nacionalnoga registra za djecu oboljelu od upalnih bolesti crijeva u određivanju
incidencije i pedijatrijskoga fenotipa bolesti u Hrvatskoj
12. Tea Borojević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski
studij Dentalna medicina
Tema:Utjecaj optičkih pomagala na preciznost preparacije zuba i analiza pomoću 3D digitalne
tehnologije
13. Freja Bagatin, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski
studij Dentalna medicina
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Tema: Povezanost strukturnih i funkcijskih promjena u bolesnika sa sekundarnim glaukomom
i distiroidnom orbitopatijom
14. mr. sc. Rozita Gulić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Dentalna medicina
Tema: Povezanost volumetrijskih vrijednosti odontogenih čeljusnih i sfenoidnih rinosinuitisa
na višeslojnoj kompjutoriziranoj tomografiji s rezultatima njušnih testova
15. Monika Kukuruzović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Dentalna medicina
Tema: Polimorfizam apolipoproteina E u djece s epilepsijom

ISPRAVAK uslijed administrativnog propusta
1. Katherina Bernadette Sreter, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski
doktorski studij Biomedicine and Health Science
Tema: Association of platelet serotonin, plasma brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and
Val66Met BDNF gene polymorphism with asthma severity (Povezanost trombocitnoga
serotonina, moždanoga neurotrofnoga čimbenika (BDNF) u plazmi Val66Met polimorfizma
gena BDNF sa stupnjem težine astme)
Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva
sveučilišnog interdisciplinarskog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i kognitivna
neuroznanost , donijelo je sljedeći

PRIJEDLOG
u okviru doktorskoga studija
1.Kristina Vujnović Malivuk, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij
Jezik i kognitivna neuroznanost,
Tema: Dvojezični leksički pristup, automatizacija i izvršna kontrola kod hrvatsko-njemačkih
govornika
Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti.
Akademik Orlić moli da se pod točkom 16. provjeri nedostaje li veznik „i“ iza riječi „plazmi“
u verziji naslova na hrvatskom jeziku.
 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je odobrio gore navedene teme doktorskih
disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti.
8. Međunarodna suradnja
Rektor Boras iznosi da je većina vijesti koje se tiču međunarodne suradnje objavljena na mrežnim
stranicama i u glasniku Sveučilišta. Osvrće se i na ranije upite u vezi rangiranja sveučilišta i samog
položaja Sveučilišta u Zagrebu. Ističe da je Sveučilište u Splitu najbolje jer su bili takvi kriteriji
rangiranja na konkretnoj rang listi te da je Sveučilište u Zagrebu po svojoj produktivnosti i
sveukupnom radu i dalje daleko najbolje i nalazi se na gotovo svim listama, uključujući i one na
kojima ranije nije bilo. Dodaje i da je prethodni dan posjetio Sveučilište Corvinus u Budimpešti
osnovano 1920. godine koje želi suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu.
14

9. Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o imenovanju voditelja Sveučilišnog centra za
protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik
 Na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, uz suglasnost koju je Senat
Sveučilišta u Zagrebu dao na 14. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.),
održanoj 13. rujna 2017. godine, te u skladu s člankom 9. i člankom 12. Pravilnika o
ustroju i djelovanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik,
rektor donosi
Odluku
o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja Sveučilišnog centra za protestantsku
teologiju Matija Vlačić Ilirik
I.
Doc. dr. sc. Lidija Matošević imenuje se voditeljicom Sveučilišnog centra za protestantsku
teologiju Matija Vlačić Ilirik (u daljnjem tekstu: Centar) na vrijeme od dvije godine.
II.
Prof. dr. sc. Siniša Zrinščak imenuje se zamjenikom voditeljice Centra na vrijeme od dvije
godine.
10. Izmjena Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u
Zagrebu
 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 22. Statuta Sveučilišnog
računalnog centra Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću
Odluku
o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra
Sveučilišta u Zagrebu
I.
Odluka o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u
Zagrebu koju je Senat donio na svojoj 5. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini
(2016./2017.) održanoj 15. studenoga 2016. godine (Klasa: 602-04/16-06/9; Urbroj: 380020/173-16-6) mijenja se u točki I. na način da se u Upravno vijeće Sveučilišnog računskog
centra Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja imenuje gđa.
Ružica Vučić umjesto dosadašnje članice gđe. Ivane Puljiz.
II.
Mandat novoizabrane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog vijeća
Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu.
III.
Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišnog računskog centra
Sveučilišta u Zagrebu se ne mijenjaju.
11. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje 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
Odluku
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I.
Daje se suglasnost na Statut Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
kojeg je Fakultetsko vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
usvojilo na sjednici održanoj 18. travnja 2017. godine.
12. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
 Na temelju članka 21. točka 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat
Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću
Odluku
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine.
13. Ostalo
13.1. Produženje ugovora asistentima u umjetničkom području iz vlastitih sredstava
Sveučilišta
Rektor Boras sugerira dekanima da asistentima kojima ističu ugovori iste produlje s obzirom
da su potrebni fakultetima te da će Sveučilište u Zagrebu osigurati potrebna sredstva u okviru
novih programskih ugovora, ali i odluke na Senatu o nastavku financiranja svih onih asistenata
za kojima sastavnice izraze potrebu.
13.2. Informacija o Sastanku Lige europskih sveučilišta
Rektor Boras iznosi da će se 30. rujna u poslijediplomskom središtu Zagrebačkog sveučilišta
u Dubrovniku održati sastanak Lige europskih sveučilišta (LERU). Sedam srednjoistočno
europskih sveučilišta sastat će se radi buduće suradnje, a sve to nastojanjem regionalne
platforme sveučilišta koju sačinjavanju Zagreb, Beograd i Ljubljana, čiji je on izvršni
predsjednik. Cilj je da se u LERU koji obuhvaća pedesetak sveučilišta najviše kategorije u
Europi, uključi i novih sedam sveučilišta srednjoistočne Europe. Ističe da je ovo prilika za
produbljenje vanjske suradnje te poziva sve članove Senata i dekana da svojim sugestijama
daju doprinos sastanku.
13.3. Profesor Bakić navodi da pod točkom Ostalo ima dva pitanja odnosno molbe. Prva se tiče
odluke Senata iz siječnja ove godine o transformaciji Hrvatskih studija u Sveučilišni odjel,
kada je ista donesena suprotno članku 64. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju, a u nadi da će se najavljenim izmjenama i dopunama zakona redefinirati položaj
sveučilišnih odjela i tako navedeni problem riješiti. U međuvremenu je postupak izmjena i
dopuna zakona obustavljen pa teret odluke donesene u koliziji sa zakonskom odredbom
postaje teži. Smatra da je, prema tome, na samom Sveučilištu da djelovanje Sveučilišnog
odjela uskladi sa zakonom. Ujedno ga zanima ima li Sveučilište sadržajni vremenski plan kako
da se to čim prije ostvari s obzirom na to da je odluka donesena suprotno zakonu.
Rektor Boras zahvaljuje na iskazanoj zabrinutosti te citira članak 64. stavak 2. u kojem se
navodi da su u sveučilišnom odjelu nastavnici, znanstvenici i suradnici sveučilišta iz
određenoga znanstvenog polja ili interdisciplinarnoga znanstvenog područja, odnosno iz
nekog područja umjetnosti. Ističe da kada su se predlagale izmjene zakona, u vidu se nije imao
problem Hrvatskih studija. Činjenica jest da su izmjene zakona povučene iz zakonske
procedure te je pitanje na koji način će se zakon mijenjati u budućnosti. Sveučilište u Zagrebu
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je kod izmjene zakona nastojalo prvenstveno riješiti druga prijeporna pitanja koja su se
pokazala problematična u praksi.
Prorektor Čović navodi da je profesor Bakić rekao da je predmetna odluka donesena pod
pretpostavkom izmjene zakona, što nije točno. Slaže se da postoje određene dileme po pitanju
tumačenja zakonske odredbe te da će se uzeti u obzir molba profesora Bakića i uskoro
predložiti moguća rješenja. Dodaje da nema razloga za zabrinutost u ovome trenutku.
Profesor Bakić nastavlja da se njegovo drugo pitanje tiče aktualnih kontroverzi oko zbirnog
koeficijenta Sveučilišta. Navodi da se slaže da je potrebno promatrati stanje koeficijenta na
godišnjoj razini, međutim smatra da je svejedno potrebno precizno i egzaktno izvijestiti Senat
i o oslobođenim koeficijentima te o izdanim, realiziranim i nerealiziranim suglasnostima za
radno mjesto u ovoj akademskoj godini. Stoga moli da se Senatu pruži informacija i pregled
onoga što se dogodilo u ovoj akademskoj godini jer je to pitanje koje se tiče svih sastavnica i
svih nastavnika. Dodatni problem je što određeni natječaji i suglasnosti nisu bili u potpunosti
u skladu s aktima Sveučilišta, a pri tome prvenstveno misli na Hrvatske studije. Bez namjere
da se o tome ponovno otvori diskusija, moli da se na nekoj od idućih sjednica Senata istome
predoče svi navedeni podaci.
Rektor Boras ističe da problem koeficijenata nije problem samo zagrebačkog sveučilišta već
i ostalih sveučilišta u Hrvatskoj. Nastavlja da kada pojedini profesori odu u mirovinu 30. rujna,
s Ministarstvom će se pregledati cjelokupna situacija. Dodaje da je to prekoračenje do sada
bilo neznatno te da je i samo Ministarstvo molilo da se koeficijent prekorači kako bi se
rebalansom ostvarila dodatna sredstva. Ovakva prekoračenja predviđena su već ranije
strategijom koja je konačno prihvaćena. Do 2020. godine potrebno je dostići medijan
europskih sveučilišta koji će utvrditi Ministarstvo, kako bi se dobio uvid u to kolika će
prekoračenja biti dozvoljena. Sveučilišta su u fazi kada moraju rasti te su se svi rektori oko
toga složili. Smatra da zabrinutost nije potrebna jer o tome vode brigu dekani sukladno svojoj
statutarnoj obvezi. Fakultetska vijeće slijede takvu kadrovsku politiku i brinu da se postupci
provode u skladu s aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj. Dodaje da na Hrvatskim
studijima odnosi nisu bili uređeni već posljednjih dvadeset i pet godina te da se ova uprava
Sveučilišta potrudila to promijeniti i još uvijek na tome radi.
Akademik Orlić navodi da mu ovaj mjesec ističe treći mandat u Senatu Sveučilišta te da je u
posljednjih dvanaest godina surađivao s tri rektora, brojnim djelatnicima rektorata, kolegama
sa svog i drugih fakulteta pa bi ovim putem htio svima zahvaliti i poželjeti da i u novom sazivu
Senat uspješno radi te da se nađe barem jedan član koji će malo pažljivije gledati naslove
doktorskih disertacija.
Rektor Boras zahvaljuje akademiku Orliću na radu u ovome Senatu i ističe da su njegove
primjedbe bile na veliku korist Senatu. Ujedno zahvaljuje svim članovima Senata kojima ističe
mandat.
Profesorica Garašić navodi da u ime Sindikata podržava prijedlog profesora Bakića da se
Senatu prezentira tablica s raspisanim novim radnim mjestima na sastavnicama Sveučilišta jer
očito postoji veliki disbalans između činjenice da pojedine sastavnice u pet godina ne dobiju
niti jedno novo radno mjesto, a da su Hrvatski studiji u četiri mjeseca dobili čak dvadeset i
četiri.
Rektor Boras odgovora da vođenje kadrovske politiku na Sveučilištu nije posao Sindikata
već dekana i fakultetskih vijeća.
Profesorica Garašić nastavlja da želi upitati voditelja Hrvatskih studija zašto se danas na
sjednici Vijeća društveno-humanističkih područja potvrđuje u izbor profesor koji se na
stranicama Hrvatskih studija već službeno nalazi kao zaposlenik.
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Rektor Boras moli profesoricu Garašić da se za sve nejasnoće obrati pismenim putem i u ime
Sindikata te da se na Senatu neće raspravljati o pitanjima koja su potpuno irelevantna. Dodaje
de Senat nema ovlast raspravljati o budućim sjednicama vijeća područja.
Profesor Jovanović podsjeća da je prije nekog vremena skupina zaposlenika Filozofskog
fakulteta podnijela Ministarstvu znanosti zahtjev za administrativnom provjerom u vezi
pojedinih odluka koje je donio Senat i uprava Sveučilišta. Posredstvom sredstava javnog
informiranja podnositelji prijave dobili su informaciju da se taj upravni nadzor može provesti
tek kada Sveučilište dostavi potrebne dokumente. Stoga postavlja pitanje u kojoj je fazi taj
postupak i kada Sveučilište namjerava dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Rektor Boras odgovara da ne zna o kojim dokumentima je riječ. Navodi da je od Ministarstva
zaprimljen upit te da će Sveučilište u zakonskom roku dostaviti odgovarajućim državnim
tijelima sve potrebno u svrhu razjašnjena tog problema.
Profesor Jovanović ističe da je problem u tome što zakon ne propisuje rok za dostavu
dokumentacije niti posljedice nepostupanja. Zanima ga je li Sveučilište spremno na suradnju
radi dovršetka postupka upravnog nadzora.
Rektor Boras odgovara da će postupiti u okviru svojih ovlasti te da će Sveučilište odgovoriti
na svaki upit iz Ministarstva.
Profesor Jovanović pojašnjava da je u konkretnom slučaju riječ o odlukama Senata kojim je
raspušten Studentski zbor Filozofskoga fakulteta, te kojim su izabrani obnašatelji dužnosti
prodekana Filozofskoga fakulteta. Profesor govori da se radi o zahtjevu za upravnim nadzorom
koji je upućen Ministarstvu.
Rektor Boras odgovara da je Studentski zbor Filozofskoga fakulteta u međuvremenu legalno
izabran. Rektor ponavlja da je sve eventualne upite moguće postaviti i pismenim putem.
Profesor Lazić informira Senat da je bivša predsjednica Sindikata Metalurškog fakulteta
tužila Metalurški fakultet jer joj plaća nije usklađena s iznosom obećanim od stane prijašnje
Vlade. Dodaje da je angažirao odvjetnicu i sastao se s njom radi konzultacija o daljnjem
postupanju.
Profesor Ježek iznosi da se za takve i slične slučajeve moguće obratiti Ministarstvu znanosti
i obrazovanja koje ima spremne odgovore za takve slučajeve.
Profesorica Bischof najavljuje da Znanstveni istraživački centar za tekstil organizira svoj
tradicionalni dan otvorenih vrata koji će se održati 20. rujna u Tehničkom muzeju Nikole Tesle
te poziva sve zainteresirane za znanstvene i umjetničke potencijale unutar STEM područja da
prisustvuju ovom događaju.
Rektor Boras osvrće se još jednom na pitanja profesora Jovanovića te navodi da je Senat
odluke donio velikom dvotrećinskom većinom, a da on kao rektor djeluje u skladu s odlukama
Senata. Zakonski problemi rješavaju se u dogovoru s ministrom, različitim inspekcijskim
službama i na sudu.

***
Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji te na svim upućenim primjedbama i
konstruktivnim diskusijama u protekloj akademskoj godini. Sjednica je završena u 13:15 sati
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