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ZAPISNIK 

 

4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (20171./2018.) održane 

u utorak, 12. prosinca 2017. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

2. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak - predsjednica Vijeća biomedicinskoga područja 

3. prof. dr. sc. Renata Bažok - predsjednica Vijeća biotehničkoga područja 

4. prof. dr. sc. Jurica Pavičić –predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja 

5. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović – zamjenica predsjednice Vijeća prirodoslovnoga područja 

6. prof. dr. sc. Bruno Zelić - predsjednik Vijeća tehničkoga područja 

7. prof. dr. art. Enes Midžić -  predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

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

10. prof. dr. sc. Davor Ježek, Medicinski fakultet 

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

12. prof. dr. sc. Nenad Turk, Veterinarski fakultet 

13. prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

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

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

16. prof. dr. sc. Mario Božić, Šumarski fakultet 

17. doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

18. izv. prof. dr. sc. Tomislav Baković, Ekonomski fakultet 

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

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

21. izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Kineziološki fakultet 

22. prof. dr. sc. Igor Gliha, Pravni fakultet 

23. izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet 

24. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, Filozofski fakultet 

25. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Filozofski fakultet 

26. prof. dr. sc. Neven Budak, Filozofski fakultet 

27. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Katolički bogoslovni fakultet 

28. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji 

29. prof. dr. sc. Ivan Koprek, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

30. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 

31. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 

32. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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33. prof. dr. sc. Damir Bakić, 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. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

38. prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

39. prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Fakultet prometnih znanosti 

40. prof. dr. sc. Damir Medak,  Geodetski fakultet 

41. prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Geotehnički fakultet 

42. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

43. prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet 

44. izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet 

45. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

46. prof. dr. sc. Sandra Bischof, Tekstilno-tehnološki fakultet 

47. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

48. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Akademija likovnih umjetnosti 

49. red. prof. art. Dalibor Cikojević 

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

50. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

51. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

52. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

53. Matej Koločaj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

54. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

55. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

56. Mario Sladin,  Šumarski fakultet 

57. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

58. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

59. Slavko Žužul, Veterinarski fakultet 

 

 

Ostali 

- professor emeritus Marijan Šunjić 

- red. prof. art. Mladen Tarbuk 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja 

- Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

- Heli Hajdić Nikolić, dipl.iur., glavna tajnica Rektorata 
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- Melani Vukmirica, dipl. iur., voditeljica Ureda za pravne poslove 

- Tamara Dagen, dipl. novinar, stručna savjetnica u Uredu za odnose s javnošću 

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

- Lidija Maričić, dipl. iur, stručna savjetnica u Uredu za pravne poslove 

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

- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 4. redovitu sjednicu Senata u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

 pod točku 8. Financijska pitanja dodaju podtočka 8.1. Prijedlog akontacijske doznake 

subvencija participacija školarina za ak. god. 2017./2018., podtočka 8.2. Prijedlog raspodjele 

iz Interventnih sredstava, podtočka 8.3. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih 

interventnih sredstava pozajmljenih Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu u visini 800.000,00 kn, podtočka 8.4. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih 

interventnih sredstava pozajmljenih Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 

500.000,00 kn i podtočka  8.5. Vanjska suradnja za umjetničko područje za ak. god. 2016./2017. 

- ljetni semestar  

 pod točku 17. Ostalo doda podtočka 17.1. koja se tiče dopisa profesora Battiste Ilića o 

nacionalnoj razvojnoj strategiji RH te podtočka 17.2. o stogodišnjici Medicinskoga fakulteta 

 

 

Rektor Boras izvještava Senat o događajima koji su se pojavili u današnjim medijima, a tiču se tužbe 

Sveučilišta protiv studenta Hrvatskih studija zbog iznošenja lažnih izjava da je uprava Hrvatskih studija 

organizirala provalu u studentske prostorije. Navodi da su tu izjavu objavili svi mediji čime je nanesena 

velika šteta ugledu Sveučilišta. Dodaje i da se u posljednje vrijeme u medijima prikazuje potpuno kriva 

slika Sveučilišta, među ostalim po pitanju ustavne tužbe Sveučilišta u vezi upravnog nadzora 

ministarstva, gdje se želi prikazati da se Sveučilište nastoji isključiti od upravnog nadzora što je neistina. 

Ističe da su te odredbe nejasne, pa je radi razrješenja nedoumica podignuta predmetna tužba. Moli da se 

o tome dalje ne diskutira s obzirom na to da su postupci u tijeku. Dodaje da će tužbu koje je Sveučilište 

u Zagrebu podiglo protiv studenta Hrvatskih studija povući, ako se kolega student ispriča na 

odgovarajući način. Rektor smatra da sloboda govora nije i sloboda iznošenja neistina. 

  

Profesor Bakić ne ulazeći u meritum moli da Sveučilište odmah povuče ovu tužbu. 

 

Rektor Boras navodi da je Sveučilište nedavno tužilo i određene novine zbog navođenja neistina, nakon 

čega su te novine obećale objaviti ispriku ako Sveučilište povuče tužbu. Tužba je povučena u vjeri da 

će se isprika objaviti, međutim do toga nije došlo, već je upućen novi napad na Sveučilište koji proturječi 

zdravom razumu. Dodaje da bi izlaženje takvih izjava trebalo sve zabrinuti jer se time šteta nanosi i 

Sveučilištu i rektoru. Ističe da bi vrlo rado povukao tužbu te da će to i učiniti pod uvjetom da se kolega 

student ispriča. O postupcima koji su u tijeku se ne raspravlja pa moli da se diskusija završi te da se 

pristupi usvajanju dnevnoga reda. 



4 

 

 

 

 Dnevni red je potom prihvaćen uz jedan suzdržan glas. 

 

 

Gđa. Kirchmayer Bilić navodi da je, u bogatom rasporedu zbivanja tijekom studenog, zapazila da 

između znakovitih datuma 17.-20. studeni Sveučilište u Zagrebu nije obilježilo Dan sjećanja na žrtvu 

Vukovara. Također, niti sjećanje na prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana. Zbog i pred 

studentima zagrebačkog Sveučilišta, moli rektora da pozove Senat da minutom šutnje oda počast 

iznimnom članu akademske zajednice, čiji je studij obuhvatio čak tri područja – tehničko, društveno i 

umjetničko, te da se pred i zbog studenata, kao Sveučilište, ne prešuti, ignorira i ne izda krik velikog i 

časnog čovjeka generala Slobodana Praljka, koji je, za razliku od mnogih, dragovoljno sudjelovao u 

stvaranju države Hrvatske, u vrijeme dok su drugi studirali, mnogi izvan nje, i gradili obitelji i karijeru, 

a svojom su višegodišnjom šutnjom postali sastavni dio čina u haškoj sudnici i otrova kojega je general 

ispio. 

 

Rektor Boras navodi da je ovime doveden u tešku situaciju s obzirom na to da je osobno poznavao 

generala Praljka. Ističe da je general jučer imao komemoraciju gdje je počast mogao odati svatko tko je 

želio, pa moli da se ovo ostavi izvan Senata Sveučilišta. Što se tiče Vukovara, mnogi članovi akademske 

zajednice sudjelovali su u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, međutim nije običaj da se to 

obilježava i na Sveučilištu. 

 

Profesor Klarica navodi da mnoge sastavnice ovog Sveučilišta obilježavaju dane stradavanja u 

Vukovaru. Medicinski fakultet je institucija koja je u Domovinskom ratu sudjelovala u obrani, i 

organizirala ratni sanitet. Studenti Medicinskoga fakulteta organizirano sudjeluju u koloni sjećanja i na 

redovitim simpozijima te obilaze ratne bolnice. Smatra da bi bilo dobro da se kolege koji u vezi toga 

imaju bilo kakve prigovore, prethodno raspitaju što sastavnice po tom pitanju poduzimaju.  

 

Rektor Boras navodi da je i kao dekan i kao rektor prisustvovao koloni sjećanja te smatra da nema 

potrebe prigovarati Sveučilištu zbog neobilježavanja Dana sjećanja. 

 

Profesorica Vlahović Štetić dodaje da je i na Filozofskom fakultetu obilježen pad Vukovara. 

 

 

*** 

 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

  

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

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 14. studenoga 2017.  

 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

profesora 
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4. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta 

u Zagrebu 

  

5. Imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

  

6. Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za proteklo mandatno 

razdoblje od četiri godine (2013.-2017.) 

  

7. Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

  

8. Financijska pitanja 

8.1. Prijedlog akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2017./2018.  

8.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

8.3. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn  

8.4. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 500.000,00 kn  

8.5. Vanjska suradnja za umjetničko područje za ak. god. 2016./2017. - ljetni semestar 

  

9. Sveučilišna nastavna literatura 

  

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

10.1. Odluka o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Računarstvo na hrvatskom i engleskom jeziku Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu  

10.2. Odluka o ustroju i izvedbi specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment i 

marketing maloprodaje Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

10.3. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

10.4. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa specijalističkog diplomskog 

stručnog studijskog programa Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  

10.5. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa preddiplomskog stručnog 

studijskog programa Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

10.6. Periodični izvještaj za manje izmjene i dopune (do 20%) sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa 

  

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Pravo društava i trgovačko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(izmjene do 40 %)  

11.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Fitofarmacija s dijetoterapijom Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %) 

  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

  

13. Međunarodna suradnja 

 

14. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
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15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

  

16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Studentskog 

centra Varaždin 

  

17. Ostalo 

 

*** 

1. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

 

Nakon detaljnoga izvještaja za svakog od sljedećih predloženika, izvjestitelji su predložili Senatu 

da se istima dodijeli počasno zvanje professor emeritus budući da su predloženici svojom 

znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonijeli razvitku i napretku Sveučilišta 

u Zagrebu, a na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću: 

 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule 

professor emeritus gore navedenim predloženicima. 

 

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

u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 14. studenoga 2017.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 3. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 14. studenoga 2017. 

 

3. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

 

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 / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora 

 

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 / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

profesora 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 



10 

 

 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

 

O D L U K U  

 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja 

Senata Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u 

Zagrebu (dalje: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

1. prof. dr. sc. MIRJANA MATIJEVIĆ-SOKOL, predsjednica Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga 

područja –  predsjednica  

2. prof. dr. sc. MARKO PETRAK, zamjenik predsjednice Povjerenstva za 

utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga 

područja – zamjenik predsjednice     

3. prof. dr. sc. ŽELJKA MILIN-ŠIPUŠ, predstavnica za područje prirodnih 

znanosti – članica 

4. prof. dr. sc. EDITA VUJASINOVIĆ, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća tehničkoga područja – članica 

5. prof. dr. sc. DARKO MACAN, predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biomedicinskoga područja – član 

6. prof. dr. sc. DANKO DIMINIĆ, predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biotehničkoga područja – član 

7. red. prof. art. MARINA NOVAK, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća umjetničkoga područja – članica 

 

II. 

 Mandat Povjerenstva traje četiri godine. 

 

5. Imenovanje Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu  
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 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 36. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

 

1. prof. dr. sc. Damir Markučič, Fakultet strojarstva i brodogradnje, predstavnik 

Vijeća tehničkoga područja, predsjednik 

2. prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, predstavnica 

Vijeća biomedicinskoga područja, članica 

3. izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti, predstavnica 

Vijeća umjetničkoga područja, članica 

4. prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet, predstavnica Vijeća 

biotehničkoga područja, članica 

5. doc. dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet, predstavnica Vijeća društveno-

humanističkoga područja (društveno područje), članica 

6. akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, predstavnik 

Vijeća društveno-humanističkoga područja (humanističko područje), član 

7. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

predstavnica Vijeća prirodoslovnoga područja, članica  

8. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet, predstavnik preddiplomskih i 

diplomskih studenata, član 

9. Nikolina Pejović, Ekonomski fakultet, predstavnica poslijediplomskih 

studenata, članica 

  

II. 

 Mandat članovima Odbora traje četiri godine. 

 

 

6. Izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za proteklo mandatno 

razdoblje od četiri godine (2013.-2017.)  

 

Rektor Boras navodi da je Odboru za statutarna pitanja istekao mandat 10. prosinca 2017. godine. 

Predsjednik Odbora, profesor Sikirić, sastavio je izvješće o radu toga tijela za proteklo mandatno 

razdoblje od četiri godine. Izvješće je prošlo svu predviđenu proceduru. Dodaje da je Odbor u 

proteklom mandatu obavio dobar posao te ostavio neka bitna stajališta i preporuke. 

  

Profesorica Garašić postavlja pitanje je li Odbor dostavljao i jednogodišnja izvješća ili je ovo prvo 

izvješće toga Odbora u ovome mandatu, s obzirom na to da se radi o odboru koji daje primjer ostalim 

sveučilišnim tijelima o pridržavanju Statuta Sveučilišta, a u Statutu piše da tijela trebaju dostavljati 

godišnja izvješća. 

 

Rektor Boras ističe da je ovo ukupno izvješće za razdoblje od 2013.-2017. godine koje uključuje i 

godišnja izvješća. Dodaje i da je Senat redovito primao na znanje informacije o radu toga tijela.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu uz jedan suzdržani glas prihvatio je Izvješće o radu Odbora 

za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za proteklo mandatno razdoblje od četiri 

godine (2013.-2017.). 

 

7. Imenovanje Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu  
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Profesor Gliha navodi da je do sada u Odboru za statutarna pitanja bilo više od dva pravnika, 

odnosno najviše četiri, a najmanje tri. Smatra da bi u statutarnom odboru trebalo biti više pravnika 

koji se bave pozitivnim pravom, a kako bi Odbor mogao čim bolje funkcionirati, s čime se slaže i 

dosadašnji predsjednik profesor Sikirić. Stoga predlaže da se u Odbor imenuje još barem jedan 

profesor Pravnoga fakulteta. 

 

Rektor Boras odgovara da razumije i podržava stajalište profesora Glihe, međutim Statut 

Sveučilišta propisuje da je broj članova toga Odbora deset. Dodaje da Odboru stoji na raspolaganju 

radna skupina sastavljena od pet pravnika koji su djelatnici rektorata: Melani Vukmirice, Lidije 

Maričić, Jelene Đuran, Igora Rosana i Luke Jurdane. Dodaje da su u sveučilišna tijela uvijek 

pozivani ugledni pravni stručnjaci poput profesora Potočnjaka, profesorice Grubišić i drugih, koji 

su dali bitan doprinos. Vodit će se i dalje računa o tome da Pravni fakultet bude adekvatno zastupljen 

u sveučilišnim tijelima. 

 

 

 Na temelju članka 21., a u skladu s člankom 34. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu donio je, uz jedan glas protiv i četiri suzdržana glasa sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Odbor) imenuju se: 

 

1. prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet, predsjednik 

2. akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, član 

3. prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, član 

4. izv. prof. dr. sc. Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet, predstavnik Vijeća 

biomedicinskoga područja, član 

5. prof. dr. art. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti, predstavnik Vijeća 

umjetničkoga područja, član 

6. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

predstavnik Vijeća biotehničkoga područja, član 

7. prof. dr. sc. Marko Baretić, Pravni fakultet, predstavnik Vijeća društveno-

humanističkoga područja (društveno područje), član 

8. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Hrvatski studiji, predstavnik Vijeća društveno-

humanističkoga područja (humanističko područje), član 

9. prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica    

Vijeća prirodoslovnoga područja, članica  

10. prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet, predstavnik Vijeća tehničkoga 

područja, član 

 

II. 

Mandat članovima Odbora traje četiri godine. 

 

8. Financijska pitanja 

 

8.1. Prijedlog akontacijske doznake subvencija participacija školarina za ak. god. 2017./2018.  

 

Prorektor Lazibat navodi da je zaprimljena obavijest resornoga ministarstva da dolazi doznaka 

po osnovi programskih ugovora u iznosu od 18 milijuna kuna što čini deset posto procijenjene 

vrijednosti. Sukladno odluci Senata, taj je iznos raspodijeljen po sastavnicama. Dodaje da je taj 

prijedlog prošao sva nadležna tijela pa moli Senat da ga prihvati. 
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Profesor Nakić navodi da ovaj prijedlog  nije bio na Odboru za proračun pa moli da se to uvede 

u zapisnik.  

 

Prorektor Lazibat navodi da je prijedlog prošao uži i širi Rektorski kolegij, a da je tek jučer 

primljena obavijest od ministarstva o raspodjeli akontacijskih doznaka. Namjera Sveučilišta je 

da fakulteti dobiju novčana sredstva još u ovoj godini. 

 

Profesor Klarica postavlja upit da li se ovdje radi o novcu koji je svojevrsna nagrada za 

zadovoljavanje ciljeva programskog ugovora. Doznačena je značajna svota novca što je ujedno 

i prilika da se ispravi ranija nepravda nanesena pojedinim sastavnicama prilikom raspodjele 

sredstava. 

 

Prorektor Lazibat ističe da se ovdje ne radi o isplati sredstava radi ostvarenih ciljeva, nego je 

to 10% od subvencije školarina za ovu godinu. Dodaje i da će ostatak sredstava biti doznačen u 

travnju iduće godine. 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

 I. 

Prihvaća se prijedlog raspodjele akontacijske doznake subvencija participacija školarina 

za akademsku godinu  2017./2018., temeljem Ugovora o subvenciji troškova studiranja 

redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim 

godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

 

 

8.2. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava 

 

Prorektor Lazibat navodi da Sveučilište neprestano vodi brigu o studentima s invaliditetom i 

posebnim potrebama pa moli Senat da odobri podmirenje  troškova asistenata u iznosu od 

300.000,00 kn iz interventnih sredstava.  

 

Profesorica Čižmešija smatra da bi ovaj trošak trebao biti bolje specificiran, odnosno da bi se 

trebalo vidjeti koliko je to konkretno radnih sati. Jasno je vidljivo radno vrijeme, međutim nije 

specificirano koliko je to ukupno radnih sati, nego je trošak iskazan isključivo sumarno. 

 

Prorektor Lazibat ističe da je ta specifikacija danas napravljena i moguće ju je dostaviti ako je 

potrebno. 

 

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

prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću  

 

O D L U K U 

 

o raspodjeli  – „Interventna sredstva“ 

 

I. 

U skladu sa Zahtjevom Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, Klasa: 

602-04/17-20/45 Urbr: 380-063/298-17-1 od 27.09.2017., donosi se Odluka o raspodjeli 

dijela sredstava pod nazivom „Interventna sredstva“, u iznosu od 314.958,93 kn, za 

podmirenje troškova ispomoći studentima s invaliditetom u Studentskom domu „Stjepan 

Radić“ u akademskoj godini 2016./2017. 
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8.3. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 800.000,00 kn  

 

Prorektor Lazibat navodi da je Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu Sveučilište posudilo 

800.000,00 kn iz interventnih sredstava za sudske sporove koji se tiču posebnih uvjeta rada. 

Navedeni sporovi su još uvijek u tijeku. Prehrambeno-biotehnološki fakultet uputio je molbu da 

se rok za povrat sredstava produži za narednih šest mjeseci dok se ne okonča sudski posupak. 

 

Profesorica Čižmešija navodi da bi rado u dopisu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

vidjela i činjenicu da je sklopljena nagodba s Ministarstvom znanosti i obrazovanja po kojoj se 

fakultetu refundira 50% sredstava na ime posebnih uvjeta rada. Ujedno koristi priliku da 

obavijesti Senat da je Prirodoslovno-matematički fakultet dobio prvu pravomoćnu presudu u 

svoju korist na ime posebnih uvjeta rada. 

 

Rektor Boras ističe da je to put kojim trebaju ići i ostale sastavnice. 

 

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

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

Izmjenu Odluke 

 

Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-17-6 

od 23. svibnja 2017. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 402-07/16-01/5, Urbroj: 380-020/173-17-6 

od 23. svibnja 2017. godine) za povrat novčanih sredstava, produljuje se za sljedećih 6 

(šest) mjeseci u kojem roku je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

dužan izvršiti povrat doznačenih sredstava na poslovni račun Sveučilišta u Zagrebu IBAN 

HR9823400091100010475. 

 

8.4. Odluka o produljenju roka za povrat rezervnih interventnih sredstava pozajmljenih 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u visini 500.000,00 kn  

 

Prorektor  Lazibat podsjeća da je Kineziološki fakultet bio ovršen od strane Porezne uprave 

nakon čega je Senat odobrio da se fakultetu pozajmi 1.000.000,00 kn. Porezna uprava je izgubila 

sudski spor te je vraćen veći dio sredstava. Sveučilište je potom uputilo fakultetu zahtjev za 

povratom pozajmljenih sredstava u interventni fond. Kineziološki fakultet predložio je da 

najprije vrati 500.000,00 kn, a za preostalih 500.000,00 kn moli produženje roka za još šest 

mjeseci. 

 

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

širem sastavu Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

Izmjenu Odluke 

Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-17-8 

od 23. svibnja 2017. godine 

 

I. 

Rok utvrđen u točki I. Odluke Senata (Klasa: 602-04/14-09/10, Urbroj: 380-020/173-17-8 

od 23. svibnja 2017. godine) za povrat novčanih sredstava,  produljuje se za sljedećih 6 

(šest) mjeseci u kojem roku je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dužan izvršiti 

povrat polovice doznačenih sredstava, odnosno iznos od 500.000,00 kn na poslovni račun 

Sveučilišta u Zagrebu IBAN HR9823400091100010475. 
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II.  

Povrat preostalog dijela sredstava doznačenih Kineziološkom fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu u iznosu od 500.000,00 kn bit će izvršen u roku osam dana. 

 

8.5. Vanjska suradnja za umjetničko područje za ak. god. 2016./2017. - ljetni semestar 

 

Prorektor Lazibat navodi da je za vanjsku suradnju za umjetničko područje stigla doznaka u 

iznosu od 3.000.000,00 kn.  

  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 

sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Potvrđuje se doznaka sredstava vanjske suradnje za umjetničko područje za akademsku 

godinu 2016./2017. – ljetni semestar. 

 

 

Profesor Nakić pod točkom financije iznosi informacije o programskim ugovorima. Naime, na 

zadnjoj sjednici Odbora za proračun članovi su se usuglasili da će započeti  s analizom i 

pripremom budućih programskih ugovora, a jedan od važnih zaključaka Odbora bio je da će svi 

članovi Odbora provesti konzultacije s dekanima na razini pojedinih vijeća područja, nakon 

čega će se utvrditi ima li dovoljno materijala za jedinstveni prijedlog ili će biti potrebne dodatne 

konzultacije. Na sastanku Odbora u siječnju, očekuje se utvrđivanje prve podloge za daljnji rad 

na programskim ugovorima. Predsjednik Vijeća tehničkoga područja profesor Zelić već je 

sazvao sastanak dekana tehničkih fakulteta te će se na temelju toga napraviti obrazac koji će 

poslužiti kao primjer ostalim vijećima područja. Također ističe da se na ovoj sjednici Senata 

trebalo raspravljati i o transformaciji Fonda za razvoj, a informaciju o tome da to neće biti na 

dnevnome redu je dobio tek jučer pa moli da se, s obzirom na zaključke državne revizije, ovo 

pitanje što prije riješi. 

 

Rektor Boras  navodi da se ova odluka nije danas našla na dnevnome redu jer je potrebno 

prethodno konstituirati novi Odbor za statutarna pitanja koji će se posvetiti tome pitanju. Ovaj 

prijedlog zahtjeva promjenu Statuta, a svaka takva odluka mora proći Odbor za statutarna 

pitanja i javnu raspravu. U siječnju će se konstituirati novi Odbor za statutarna pitanja kojem će 

biti upućen ovaj prijedlog. 

 

Profesor Midžić iznosi da je Vijeće umjetničkoga područja već raspravljalo o programskim 

ugovorima i konstatiralo je da postojeći programski ugovor štetan, neprihvatljiv i da je 

upropastio velik dio umjetničkog područja s obzirom na to da je rađen na temelju glavarina po 

studentu pa je umjetničko područje s malim brojem studenata financijski propalo. Onaj 

minimalan iznos koji je doznačen ranijih godina je naknadno prepolovljen što je rezultiralo 

nedostatnim sredstvima za umjetničko područje. Dekani umjetničkog područja su ovaj problem 

iznijeli i u ministarstvu, međutim to nije urodilo plodom. Ističe da umjetničko područje neće 

pristati na programski ugovor koji prenosi elemente prethodnog programskog ugovora.  

 

Rektor Boras odgovara da će navedeni problem biti uzet u obzir te da se više puta o tome 

raspravljalo na užem i širem Rektorskom kolegiju. Ističe da i rektori ostalih javnih sveučilišta 

izražavaju nezadovoljstvo zbor raspodjele sredstava prema broju studenata. Prošle godine je 

Sveučilištu u Zagrebu nedostajalo 50.000.000,00 kuna za pokriće svih troškova. Unatoč 

strategiji, udio za visoko školstvo se u ministarstvu smanjuje. Sigurno je da će biti potrebno 

pregovarati i poduzimati određene akcije, stoga podržava ovu inicijativu Odbora za proračun.  
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Dekan Cikojević skreće pozornost na situaciju u kojoj se nalazi Muzička akademija koja ima 1.5 

milijuna kuna neplaćenih računa. Ne uvažava se činjenica da su izgradnjom nove zgrade troškovi 

skočili za pet puta, te apelira na urgentno rješavanje problema. 

 

Rektor Boras smatra da se pitanje održavanja nove zgrade Muzičke akademije treba ugraditi u 

prijedlog programskih ugovora.  

 

 

9. Sveučilišna nastavna literatura  

 

Prorektorica Čuković Bagić  navodi 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 92. sjednici Povjerenstva, održanoj 5. prosinca 

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: 

 

 

PRIRUČNIK ZA VJEŽBE IZ BIOLOGIJE 1, sveučilišni priručnik, urednica: prof. dr. sc. 

Lidija Šver. Predlagatelj je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MULTIMEDIJSKA DIDAKTIKA, sveučilišni udžbenik,  autori: prof. dr. sc. Milan Matijević 

i dr. sc. Tomislav Topolovčan. Predlagatelj je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MENADŽMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, sveučilišni udžbenik, autorica: doc. 

dr. sc. Ivana Marić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PREGLED SLOVAČKE SINTAKSE, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Dubravka 

Sesar. Predlagatelj je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PSIHIJATRIJA, sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Dalibor Karlović i suradnici. 

Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

AUTOBUSNI KOLODVORI U HRVATSKOJ, monografija, autori: prof. dr. sc. Gordana 

Štefančić, dr. sc. Antun Presečki, prof. v.š., mr. sc. Ivica Presečki, Nenad Sikirica, mag. ing. el., 

v. pred., Ivica Zubić, mag. ing. traff., pred.  Predlagatelj je prof. dr. sc. Gordana Štefančić.   

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

10. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

10.1. Odluka o ustroju i izvedbi preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Računarstvo na hrvatskom i engleskom jeziku Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi kako je prijedlog  o ustroju i izvedbi preddiplomskog 

sveučilišnog studijskog programa Računarstvo na hrvatskom i engleskom jeziku Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela te 
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dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže Senatu donošenje odluke o ustroju i izvedbi 

predmetnog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, te skreće pozornost da Senat 

formalno donosi dvije odluke s obzirom da je riječ o programu na hrvatskom i engleskom 

jeziku. 

 

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

preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Računarstvo na hrvatskom 

i engleskom jeziku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu. 

  

10.2. Odluka o ustroju i izvedbi specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment i 

marketing maloprodaje Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi kako je prijedlog o ustroju i izvedbi specijalističkog 

diplomskog stručnog studija Menadžment i marketing maloprodaje Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna mišljenja. U 

vezi istog predlaže Senatu donošenje odluke o ustroju i izvedbi predmetnog specijalističkog 

diplomskog stručnog studija. 

 

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

specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment i marketing 

maloprodaje Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10.3. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa integriranog preddiplomskog 

i diplomskog sveučilišnog studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Kineziološki fakultet podnio zahtjev za izmjenom titule 

i naziva studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 

Kineziologija. Prorektorica pojašnjava da je riječ o manjim izmjenama i dopunama 

studijskog programa. Predloženom promjenom naziva studijskog programa studenti bi, u 

skladu s dvije stečene kvalifikacije iste razine, stjecali i dvojni akademski naziv. 

Dodavanjem smjerova u naziv studijskog programa ne zadire se u kvalifikaciju koju studenti 

stječu završetkom predmetnog studija, već upravo suprotno – predloženim dodavanjem 

smjerova u naziv studijskog programa omogućuje se ispravno isticanje akademskog naziva 

u diplomi. Predmetni zahtjev prošao je sva nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna 

mišljenja. U vezi istog predlaže se Senatu donošenje odluke o izmjeni titule i naziva 

predmetnog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni titule i 

naziva studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija Kineziologija Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

  

10.4. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa specijalističkog diplomskog 

stručnog studijskog programa Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Kineziološki fakultet podnio zahtjev za izmjenom titule 

i naziva studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studijskog programa 

Izobrazba trenera. Prorektorica pojašnjava da je riječ o manjim izmjenama i dopunama 

studijskog programa. Dodavanjem smjerova u naziv studijskog programa ne zadire se u 

kvalifikaciju koju studenti stječu završetkom predmetnog studija, već upravo suprotno – 

predloženim dodavanjem smjerova u naziv studijskog programa omogućuje se ispravno 

isticanje akademskog naziva u diplomi. Predmetni zahtjev prošao je sva nadležna sveučilišna 
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tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se Senatu donošenje odluke o 

izmjeni titule i naziva predmetnog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni titule i 

naziva studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studijskog 

programa Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

10.5. Zahtjev za izmjenom titule i naziva studijskog programa preddiplomskog stručnog 

studijskog programa Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Kineziološki fakultet podnio zahtjev za izmjenom titule 

i naziva studijskog programa preddiplomskog stručnog studijskog programa Izobrazba 

trenera. Prorektorica pojašnjava da je riječ o manjim izmjenama i dopunama studijskog 

programa. Dodavanjem smjerova u naziv studijskog programa ne zadire se u kvalifikaciju 

koju studenti stječu završetkom predmetnog studija, već upravo suprotno – predloženim 

dodavanjem smjerova u naziv studijskog programa omogućuje se ispravno isticanje 

akademskog naziva u diplomi. Predmetni zahtjev prošao je sva nadležna sveučilišna tijela te 

dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se Senatu donošenje odluke o izmjeni titule 

i naziva predmetnog studijskog programa. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o izmjeni titule i 

naziva studijskog programa preddiplomskog stručnog studijskog programa 

Izobrazba trenera Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

  

10.6. Periodični izvještaj za manje izmjene i dopune (do 20%) sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je Odbor za upravljanje kvalitetom dužan podnijeti 

periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%)  sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Također, 

potrebno je dva put godišnje Senatu podnijeti periodični izvještaj o manjim izmjenama i 

dopunama (do 20%) predmetnih studijskih programa koji su prethodno bili i na vijećima 

područja. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodični izvještaj za 

manje izmjene i dopune (do 20%) sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. 

 

11. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Pravo društava i trgovačko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (izmjene do 40 %) 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija poslijediplomskog specijalističkog studija Pravo 

društava i trgovačko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %) 

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 Pravo 

društava i trgovačko pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene 

do 40 %). 
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11.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Fitofarmacija s dijetoterapijom Farmaceutsko-biokemijskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %) 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija poslijediplomskog specijalističkog studija 

Fitofarmacija s dijetoterapijom Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (izmjene do 20 %) 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 

Fitofarmacija s dijetoterapijom Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 40 %). 

 

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

PRIJEDLOG 

u okviru doktorskoga studija 

 

1. mr. sc. Tomislav Barčan, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Povezanost tjelesne spremnosti, čimbenika rizika od kardiovaskularnih bolesti i gubitka sluha u 

vojnih pilota 

 

2. Lovro Štefan, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Patterns of physical activity during secondary school (Obrasci tjelesne aktivnosti tijekom srednje 

škole) 

 

3. Katarina Zubčić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Povezanost tjelesne aktivnosti, regulacije bolesti i zdravstvenog aspekta kvalitete života u 

oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i tipa 2 

 

4. Petra Palić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Modeliranje prijenosa volatilnosti i širenja zaraza kroz financijska tržišta 

 

5. Andro Pavuna, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Transformacija pojma prava na privatnost kao posljedica razvoja tehnologije i novih 

sigurnosnih izazova 

 

6. mr. sc. Predrag Saratlija, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Kinematička i kinetička obilježja specifičnih vježbi odraza skakačica u vis 

 

7. Ivan Jurić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  
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 Pravne znanosti 

Tema: Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu 

 

8. Marina Metelko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Medievistika 

Tema: Book Culture of the Diocese of Zagreb in the Late Medieval Period (Povijest knjige Zagrebačke 

biskupije u kasnom srednjem vijeku) 

 

9. mr. sc. Dejana Rebernik, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Obilježja diskursa nacionalsocijalizma i desno orijentiranih političkih stranaka u Saveznoj 

Republici Njemačkoj 

 

10. Miroslav Hrdlička, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku 

 

11. Zvonko Benković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Promjene svadbenih običaja u toliškome kraju od kraja 19. stoljeća do suvremenoga doba 

 

12. mr. sc. Marija Stamać Ožanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Psihologija 

Tema: Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja 

roditelja i vršnjaka  

 

13. Tina Krznarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom 

sukoba u bliskim vezama 

 

14. Ema Petričević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Odrednice uključenosti u učenje fizike 

 

15. Josip Šabić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Konfirmatorni pristup istraživanju rodnih razlika u uspješnosti rješavanja matematičkih zadataka 

 

16. Vanja Putarek, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu 

 

17. Marija Milić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Odnos životnih ciljeva, funkcija autobiografskoga pamćenja i samopoštovanja na prijelazu u ranu 

odraslu dob 

 

18. Saša Stanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Ideologija i spektakl u suvremenoj hrvatskoj književnosti i filmu  

 

19. Maria Vuksanović Kursar, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Konstrukcije identiteta u prozi Rudolfa Slobode, Pavla Vilikovskoga i Zuske Kepplove 
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20. Marina Balažev, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika  

Tema: Uloga konceptualne metafore u narativima o indentitetu - manjinski diskurs Hrvata u Vojvodini 

 

21. Danijela Ucović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Sakralna arhitektura Zlatka Ugljena 

 

22. Dora Faltak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Hrvatska glazba u nastavi predmeta Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti 

 

23. Lucija Sabolić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pedagogija 

Tema: Teorijska i empirijska (re)konstrukcija pedagoškoga savjetovanja 

 

24. mr. art. Marina Novak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pedagogija 

Tema: Uloga vrjednovanja u učenju i poučavanju glazbe 

 

25. Giovanna Kirinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Vrijednosno orijentirana komunikacija  

 

26. Anđelka Raguž, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Uloga suvremenih medija u životu hrvatske obitelji 

 

27. Mateja Bublić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Mrežne enciklopedije u sustavu inkluzivnoga obrazovanja 

 

28. Ida Panev, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Signalizacija i interaktivnost u videonaputcima za računalno opismenjivanje  

 

29. Denis Kos, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Jamstvo perspektive u transdisciplinarnoj organizaciji znanja  

 

30. Dunja Martić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Rekonstrukcija svakodnevnih djelatnosti u naseljima starčevačke kulture analizom tragova 

uporabe lomljenoga kamenoga oruđa 

 

31. Kristina Vugdelija, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Tvorba nacionalnih heroja u suvremenim kulturama sjećanja u Hrvatskoj  

 

32. Tatjana Lacko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Prostor doma u hrvatskim igranim filmovima s temom Domovinskog rata  
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33. Marija Gačić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Javne uporabe narodnih nošnja u istočnoj Slavoniji od 1990. do danas  

 

34. Katarina Bušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Šokačko, graničarsko, hrvatsko – konstrukcija kulturnoga imaginarija u Županjskoj Posavini  

 

35. mr. sc. Dejan Turza, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

studijski program Licencijata i doktorata 

Tema: Katolički svetci, blaženici i sluge Božje Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu 

 

36. Dubravka Šelendić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Procesi revitalizacije i revalorizacije identiteta i tradicijske kulture u zagrebačkom naselju 

Gračani 

37. Željka Jelavić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Etnologija i kulturna antropologija  

Tema: Prirodni porođaj – etnološka i kulturnoantropološka analiza suvremenih porođajnih praksi u 

Hrvatskoj 

 

38. mr. sc. Sunčica Mustač, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijest umjetnosti 

Tema: Romanička kamena skulptura u Istri 

39. Mirha Šabanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest umjetnosti 

Tema: Arhitekt Rudolf Tönnies - život i djelo 

40. Mario Kokotović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Boja kao izlagački aspekt narativnoga filma 

41. Jasna Žmak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Izvedbeno predavanje kao žanr 

 

42.  Mia Đikić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Etnička drugost i grotesknost u dramskom djelu Marina Držića 

43. Igor Josipović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Funkcioniranje zatvorskoga sustava u drugoj polovici 19. stoljeća  

44. Vladimir Šumanović, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijest 

Tema : Ključni vojno-politički događaji u istočnoj Bosni 1942.  

 

45. Draženka Skupnjak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani odgoj i obrazovanje 
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Tema: Doprinos formalnih, neformalnih i informalnih oblika učenja kompetencijama i profesionalnom 

razvoju učitelja 

 

46. Mirna Sabljar, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Procjene nastavnika glasovira o kompetencijama potrebnima za poučavanje sviranja glasovira u 

glazbenim školama 

 

47. Natalija Kokolek, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj digitalne transformacije na poslovanje privatnih i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj 

 

48. Vinko Miličević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Opravdanost primjene valutne klauzule u hrvatskom bankovnom sustavu 

 

49. Tamara Šmaguc, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Prakse stjecanja poduzetničkoga legitimiteta u djelatnosti računalnoga programiranja 

 

50. Dino Alagić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti 

Tema: Izgradnja modela za automatiziranu i poboljšanu iskoristivost postojećih računalnih resursa 

poslužitelja 

 

51. mr. sc. Orsat Miljenić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pravo društava i trgovačko pravo 

Tema: Zaštita investicija po Ugovoru o energetskoj povelji 

 

52. Vladimir Knež, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj promjene nagiba podloge s 25 na 17 stupnjeva na ishod liječenja skakačkoga koljena 

specifičnim rehabilitacijskim protokolom 

 

53. Zdenko Klarić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj zvučno-vibracijske terapije na aktivnost autonomnoga živčanoga sustava i moždanu 

aktivnost nakon intenzivnoga sportskoga treninga 

 

54. Josip Lučev, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Politologija 

Tema: Systemic Cycle and Institutional Change: Labor Markets in USA, Germany and PR China 

(Sustavski ciklus i institucionalna promjena: tržišta rada u SAD-u, Njemačkoj i NR Kini ) 

 

55. Tihana Ujević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Utjecaj fokusa pažnje na proces učenja i poučavanja nove složene kretne strukture iz ritmičke 

gimnastike  

 

56. Tamara Sušanj Šulentić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Struktura i važne odrednice percipiranoga eksternoga prestiža organizacija u farmaceutskoj 

industriji  
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57. Tihana Škrinjarić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja  

 

58. Dinka Caha, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prevencija znanosti i studij invaliditeta  

Tema: Utjecaj društvenokorisnoga rada na mentalno zdravlje korisnika socijalne pomoći  

 

59. Marko Čule, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Društveni kapital i tjelesna aktivnost: Učinci skupnoga vježbanja u sveučilišnoj nastavi tjelesne 

i zdravstvene kulture 

 

60. Lidija Šimunović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  

 Pravne znanosti 

Tema: Prijeboj  

 

61. Krunoslav Bedi, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske znanosti  

Tema: Agilna metoda za elektroničko učenje usmjereno Romima 

 

62. mr. sc. Goran Matošević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike, 

Poslijediplomski doktorski studij Informacijske znanosti  

Tema: Prilagodba sadržaja mrežnih stranica za internetske tražilice pomoću strojnoga učenja i obrade 

prirodnoga jezika 

 

63. dr. sc. Leo Rafolt, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Ritualizirane strukture pokreta u japanskom koryu budou: etnokineziološki aspekti budo 

 

64. Ana Rajković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Ideološki prijepori u radničkom pokretu u Osijeku (1918. – 1939.)  

 

65. Nikolina Šimetin Šegvić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Intelektualna povijest hrvatske moderne arhitekture u Zagrebu (1900.-1980.) 

 

66. Sanja Miketić-Curman, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Sociologija 

Tema: Društveni učinci tvornice u lokalnoj zajednici – proučavanje tvornice valovitoga papira u Zaboku 

 

67. Zvonimir Novoselec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Frazeološke jedinice sa sastavnicom srce u švedskom i hrvatskom - kulturni modeli i motivacija 

 

68. Ivana Matić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktika 

Tema: Strah od čitanja na njemačkome kao stranome jeziku u izvornih govornika hrvatskoga jezika 

 

69. Odilon-Gbènoukpo Singbo, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, 

Poslijediplomski studijski program Licencijata i doktorata 

Tema: Teološko-bioetičko vrjednovanje transhumanističke antropologije 

 



25 

 

70. Nika Sušac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga psihičkoga nasilja i percipirane socijalne podrške vezi u predanosti intimnim vezama 

mladih odraslih osoba  

 

71. Vladimir Brnardić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Hrvatske postrojbe u vojsci francuskoga cara Napoleona 

 

72. mr. sc. Vesna Cigan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Kolokacijski odnosi u engleskom, njemačkom i hrvatskom strojarskom strukovnom jeziku 

 

73. Vladan Čutura, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Fenomenologija zločina u hrvatskome kriminalističkom romanu 

 

74. Zrinka Miljan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Seksualna revolucija u Hrvatskoj 1960-ih i 1970-tih godina  

 

75. Svjetlana Sumpor, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Ironija kao strategija u žanru distopije  

 

76.  mr. sc. Nikolina Uroda, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema: Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji od njihovih početaka 

do 12. stoljeća  

 

77. Slavica Troskot, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Mapiranje pacifičkoga prostora u havajskoj prozi  

 

78. Elena Dimitrovska, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Grad kao odrednica identiteta u europskom filmu nakon 1970. - primjeri iz jugoistočne Europe  

 

79. Mirna Vukov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema: Između tradicije i modifikacije. Rimski zavjetni žrtvenici u Hrvatskoj kao pokazatelji razvoja 

gospodarstva i društva u provincijama  

 

80. Maja Nižić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Socijalni 

rad i socijalna politika 

Tema: Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, 

nastavnika i stručnih suradnika  

 

81. Goran Komerički, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij 

Povijest 

Tema: Kulturne teme u časopisu Hrvatska revija od 1951. do 1990. 

 

82. Matea Baljkas Barković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Neuroznanost 

Tema: Perinatalni i rani postnatalni razvoj bazalnoga telencefalona u čovjeka  
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83. Petra Barl, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Istraživanje anatomskih odnosa stražnje lubanjske jame i kraniocervikalnoga prijelaza u 

bolesnika s Chiari malformacijom tipa jedan 

 

84. Ana Čolić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost ubrzanja prirasta tjelesne mase i druge faze retinopatije nedonoščadi 

 

85. Anđela Jukić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Učinak topičkoga bromfenaka u prevenciji pseudofaknoga cistoidnoga makularnoga edema u 

pacijenata s neproliferativnom dijabetičkom retinopatijom 

 

86. Nenad Kudelić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj položaja tijela na tlak cerebrospinalne tekućine u bolesnika s normotenzivnim 

hidrocefalusom 

 

87. Zoran Madžarac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost polimorfizma gena za katehol-O-metil transferazu i monoaminooksidazu tipa B s 

anhedonijom u bolesnika sa shizofrenijom 

 

88. Inga Mandac Rogulj, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Izražaj cirkulirajućih microRNA (miR-125a, miR-125b, miR-126, mir-99b, miR-let7a) u 

bolesnika s mijelodisplastičnim sindromom 

 

89. Ana Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost polimorfizma gena za kemokine CXCL9 i CXCL10 s pojavom akutnog odbacivanja 

jetrenoga presatka 

 

90. Danijela Petković Ramadža, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Nedostatna aktivnost S-adenozilhomocistein hidrolaze i omjer S-adenozilmetionina i S-

adenozilhomocisteina u osoba s trajno povišenom aktivnošću kreatin kinaze 

 

91. Ena Ranković, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: N-glikozilacija imunoglobulina G u odraslih bolesnika s imunotrombocitopenijom 

 

92. Barbara Sitaš, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Imunohistokemijska i histokemijska obilježja izvanstanične tvari hipokampusa osoba s 

farmakorezistentnom epilepsijom mezijalnoga temporalnoga režnja 

 

93. Tomo Svaguša, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Poremećaj homeostaze mitohondrija u bolesnika s ishemijskim zatajenjem srca 

 

94. Zrinko Šalek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Učestalost i vrsta oštećenja bubrežne funkcije u djece i mlađih odraslih s hemofilijom A i B 

 

95. Jakša Vukojević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na ishemijsko/reperfuzijske ozljede u mozgu štakora 

 

96. Iris Žunić Išasegi, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Analiza mikrostrukture prolaznih fetalnih zona i segmenata bijele tvari ljudskoga mozga 

histološkim metodama i magnetskom rezonancijom  

 

97. Jelena Vlašić Tanasković, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Medicinska biokemija  

Tema: Commutability evaluation of control samples within external quality assessment programs of 

medical biochemical laboratories (Prosudba komutabilnosti kontrolnih uzoraka u programima vanjske 

procjene kvalitete medicinsko-biokemijskih laboratorija) 

 

98. Kristina Bljajić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija  

Tema: Fitokemijski sastav i biološki učinci biljnih antidijabetika hrvatske etnomedicine 

 

99. Manuela Miletić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija  

Tema: Važnost detekcije protutijela na sržni antigen u identifikaciji dobrovoljnih davatelja krvi s 

okultnom infekcijom virusom hepatitisa B 

100. Dina Ljubas Kelečić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Utjecaj vitamina D na nutritivni i funkcionalni status bolesnika s  kroničnom reakcijom davatelja 

protiv primatelja (cGVDH) nakon transplantacije alogeničnih krvotvornih matičnih stanica 

 

101. Domagoj Marijančević, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti  

Tema: Učinci trenažnoga protokola ponavljanih sprintova na koncentraciju F2-izoprostana  

 

102. Ivan Salarić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Određivanje koncentracije melatonina u slini oboljelih od planocelularnoga karcinoma usne 

šupljine 

 

103. Ante Vuković, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba koncentracije salivarnoga i serumskoga CA125 u bolesnica s benignim i malignim 

tumorima jajnika 

 

104. Ana Piršić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Dijagnostička točnost serumskih biljega upale, stresa i ishemije u razlikovanju epileptičkih od 

psihogenih neepileptičkih napadaja  

 

105. Marija Eterović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost srama s vulnerabilnim i grandioznim crtama ličnosti narcizma  

 

106. mr. sc. Aziz Osmani, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 
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Tema: Procjena dentalne dobi primjenom Ramanove spektroskopije 

 

107. Mario Knežević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Primjena stabilnoga želučanoga pentadekapeptida BPC 157 u štakora s podvezom gornje 

mezenterične vene ili s istovremenim podvezom gornje mezenterične arterije i gornje mezenterične vene   

 

108. mr. sc. Dubravko Žigman, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimalno upravljanje mikromrežom u otočnom radu na temelju minimizacije troškova 

proizvodnje 

 

109. Roko Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Utvrđivanje topologije elektroenergetske mreže na temelju analize putujućih valova 

 

110. Matea Đonlić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Three-dimensional analysis of back surface under dynamic conditions in scoliosis diagnostics 

(Trodimenzionalna analiza površine leđa pri dinamičkim uvjetima u dijagnostici skolioze)  

 

111. Danica Maljković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Modeliranje potrošnje toplinske energije u sustavima daljinskoga grijanja zasnovano na strojnom 

učenju 

 

112. Petar Mijić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

Tema: Povećanje stabilnosti kanala bušotine primjenom isplake s nanočesticama 

 

113. mr. sc. Milovan Ranilović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Model upravljanja rizicima na projektima izgradnje plinovoda 

 

114. Kristina Pandžić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Multilevel optimization models for energy storage planning and operation (Višerazinski 

optimizacijski modeli za planiranje i pogon spremnika energije) 

 

115. Robert Mikulandrić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

Poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Mathematical modelling of biomass gasification process in fixed bed reactors (Matematičko 

modeliranje procesa rasplinjavanja biomase u reaktorima s nepomičnom rešetkom) 

 

116. Aljoša Dudarin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Multiplierless decimation filters based on amplitude sharpening and compensation (Decimacijski 

filtri bez množila temeljeni na izoštravanju i kompenzaciji amplitude) 

 

117. Maria Brbić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 
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Tema: Representation learning from single and multiple view data (Učenje reprezentacije za podatke iz 

jednog i više pogleda) 

 

118. mr. sc. Petar Bašić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Fiber-optic sensor cable for simultaneous distributed measurement of multiple physical quantities 

(Svjetlovodni senzorski kabel za istodobno distribuirano mjerenje više fizikalnih veličina) 

 

119. Miro Antonijević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Supervision, control and maintenance of automated power grid substations by utilizing 

augmented and mixed reality technologies (Nadzor, upravljanje i održavanje automatiziranih postrojenja 

elektroenergetskoga sustava primjenom tehnologija proširene i miješane stvarnosti) 

 

120. Marija Majda Perišić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Multi-agent system for simulation of team behaviour in product development (Višeagentski 

sustav za simulaciju ponašanja tima u razvoju proizvoda) 

121. Miloš Lozo, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija 

Tema: Utjecaj tehnoloških parametara pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na kompresiju 

noge 

 

122. Željko Martinović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

Doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Mikrokalorimetarsko mjerenje snage izmjeničnoga signala temeljeno na samouravnotežujućem 

mostu 

 

123. Petar Vušković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Statističko modeliranje mjerenja stupnja opredijeljenosti vodstva kao odrednice sustava kvalitete 

prema normi ISO 9001 

 

124. mr. sc. Hatidža Jahić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Povrati od ulaganja u obrazovanje u odabranim zemljama Europske unije 

 

125. Katarina Peročević, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pravne znanosti 

Tema: Pravne odrednice osobnosti nerođenoga djeteta 

 

126. Vedran Kruljac, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pravne znanosti 

Tema: Pravne pretpostavke za privatizaciju javnih zdravstvenih ustanova 

 

127. Iva Crnarić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Physical activity and atopic dermatitis among adolescents (Tjelesna aktivnost i atopijski 

dermatitis u adolescenata) 

 

128. Zrinka Djukić Koroljević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Kineziologija 

Tema: Usporedba učinkovitosti terapije Bobath i konvencionalne medicinske gimnastike u djece s 

motoričkim deficitom 



30 

 

 

129. Helena Bakić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Psihologija 

Tema:  The role of individual and community resources in the resilience process after a natural disaster 

(Uloga individualnih resursa i resursa zajednice u procesu otpornosti nakon prirodne katastrofe) 

 

130. Sheruze Osmani Ballazhi, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Psihologija 

Tema:  Dječji međugrupni kontakt i stavovi u većinsko-manjinskom kontekstu: uloga obiteljskoga 

prijenosa etničkoga identiteta i socijalnih norma 

 

131. Dragan Glavaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Psihologija 

Tema:  Uloga radnoga pamćenja u području ekspertnosti 

 

132. Ivana Drnić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arheologija 

Tema:  Donje Pokuplje u komunikacijskoj mreži željeznoga doba na razmeđu južne Panonije, istočnih 

Alpa i zapadnoga Balkana 

 

133. Lea Čataj, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Arheologija 

Tema:  Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske  

 

134. Vanesa Varga, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja 

 

135. mr. sc. Ivana Pažur, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Komunikacijski model korištenja mobilnih knjižničnih usluga u visokoškolskim knjižnicama 

 

136.  mr. sc. Daniel Zec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Povijest umjetnosti 

Tema: Život i djelo kipara Oscara Nemona 

 

137. Aida Korajac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktika 

Tema: Dubinska obrada povratnih glagola u ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom 

 

138. Melanija Ivezić Talan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Pejzažni i kršćanski motivi u pjesmama i pripovijesti „Mor“ Đure Sudete 

 

139. Ana Paljušaj, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Uloga medija u sudjelovanju adolescenata u vršnjačkom nasilju 

 

140. mr. sc. Dražen Rastovski, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Kineziologija 

Tema: Povezanost anksioznosti i odabranih kinantropoloških obilježja s uspješnošću u poduci neplivača 

 

141. Đurđa Bolanča, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij  

 Pravne znanosti 
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Tema: Odgovornost za štetu nastalu povredom pravila tržišnoga natjecanja  

 

142. Ivana Orešković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kroatistika 

Tema: Novi oblici maskuliniteta u suvremenom hrvatskom romanu  

 

143. Vlatka Filipčić Maligec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura 

Tema: Interpretacija i reprezentacija hrvatske povijesti od 1918. do 1991. u hrvatskim povijesnim, općim 

i memorijalnim muzejima 

144. mr. sc. Davorin Vujčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Povijest umjetnosti 

Tema: Kiparski opus Vanje Radauša  

 

145. Sanja Matičić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Hrvatska kultura 

Tema: Biskup Josip Juraj Strossmayer i hrvatski umjetnici  

 

146. Antonija Mažuranić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura 

Tema: Kulturna povijest Vinodola prema starijim povijesnim i literarnim izvorima  

 

147. Višnja Grabovac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Razvoj i mijene poimanja Gotame Buddhe i njegova životopisa u starijem buddhizmu 

 

148. Ana Krajnović, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj institucionalnoga izomorfizma na strateško odlučivanje vrhovnoga menadžmenta u 

multinacionalnim poduzećima u Republici Hrvatskoj 

 

149. Neven Iveša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Poljoprivredne znanosti 

Tema: Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu 

 

150. Nikolina Mrduljaš, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam 

Tema: Utjecaj metoda obrade na biološku aktivnost i in vitro gastrointestinalnu stabilnost fenola iz 

kultivirane borovnice (Vaccinium corymbosum L.)  

 

151. Vinko Šurija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Static and dynamic aspects of magnetic structure of the quantum magnet SeCuO3 (Statički i 

dinamički aspekti magnetske strukture kvantnoga magneta  SeCuO3)  

 

152. Ivana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija  

Tema: Prisutnost virusa u populacijama šišmiša u Hrvatskoj 

 

153. Vinko Nemec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Održivost motiva halogenske veze pri kokristalizaciji amina, imina i njihovih koordinacijskih 

spojeva s perhalogeniranim aromatima 
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154. Martina Tireli, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Razvoj mehanokemijskih metoda sinteze amida, urea i triazola 

 

155. Dea Brunović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni doktorski studij Oceanologija 

Tema: Morska i jezerska sedimentacija u potopljenom krškom bazenu: Taložni sustav Lošinjskoga 

kanala tijekom kasnoga kvartara  

 

156.  mr. sc. Antonio Vasilijević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 

računarstva, 

Poslijediplomski doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo 

tema: Audio augmented reality as navigation aid for remotely operated vehicle piloting, 

 Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 16. listopada 2012.: 

Zvukom proširena stvarnost kao podrška u navigaciji daljinski upravljanim bespilotnim 

ronilicama 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata 

znanosti. 

 

Dekanica Čižmešija postavlja upit u vezi doktorskih tema pod 14., 15. i 16. Dekanicu zanima jesu li u 

povjerenstva u vezi navedenih tema bili uključeni znanstvenici iz bazičnih znanosti. Naime, radi se o 

doktoratima iz područja psihologije no u njima se zadire i područje prirodoslovlja. 

 

Dekanica Vlahović-Štetić odgovara da u prihvaćanju tema nisu sudjelovali prirodoslovci, no skreće 

pozornost da je bio običaj i prije da nakon što se doktorira u tom području, u povjerenstva se uključi i 

nekog s Odsjeka za matematiku. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13. Međunarodna suradnja 

 

Rektor Boras izvještava Senat o susretu s argentinskih veleposlanikom koji je zatražio sastanak na 

Sveučilištu u Zagrebu s namjerom upoznavanja i ostvarivanja komunikacije unutar akademske 

zajednice. Cilj je prvenstveno bio povezivanje u području jezičnih studija te razvijanja svakog oblika 

akademske suradnje koji doprinosi vidljivosti argentinske kulture u Hrvatskoj i obrnuto. Na taj način 

je planirano ojačati veze dvaju naroda u području kulture i obrazovanja. Rektor Boras također 

izvještava o posjeti mađarskoga ambasadora koji je izrazio želju da zagrebačko Sveučilište nastavi 

suradnju s Corvinus sveučilištem. Ističe da u ovome očekuje potporu Filozofskog fakulteta, 

Fakulteta političkih znanosti, Hrvatskih studija i ostalih koji se bave tim područjem pa poziva 

dekane na sutrašnji sastanak na koji dolazi i prorektor toga sveučilišta. 

 

14. Prijedlog Odluke o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu, na 4. redovitoj sjednice u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održanoj 12. prosinca 2017. godine donio je sljedeću  

 

  O d l u k u  
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o produljenju mandata obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra za 

istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

  I. 

Dr. sc. Vlatki Petrović, produljuje se mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: 

Centra). 

 

  II. 

Mandat obnašateljice dužnosti privremene voditeljice Centra je šest (6) mjeseci. 

  

15. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Stomatološkoga 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 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Stomatološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu usvojilo na sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine. 

  

16. Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Studentskog 

centra Varaždin 

 

 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 

donio je sljedeću 

 

  O d l u k u 

 

  I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Studentskog 

centra Varaždin, Pravilnik kojeg je usvojilo Upravno vijeće Studentskog centra Varaždin 

na sjednici održanoj 29. studenoga 2017. godine. 

  

 

 Rektor Boras navodi kako je u Varaždinu otvoren novi studentski dom, moderan objekt sa 600 

kreveta, koji zaokružuje varaždinski Sveučilišni kampus sa zgradom sadašnjega Studentskog doma 

i studentskim restoranom. Otvaranju su nazočili predsjednik vlade, ministrica znanosti i 

obrazovanja, potpredsjednik vlade, te brojni drugi uglednici. Rektor napominje da je u svom govoru 

prilikom otvaranja doma naglasio kako studentski dom nije izgrađen samo za potrebe Sveučilišta 

u Zagrebu već iz sve studente koji studiraju na Sveučilištu Sjever kao i na veleučilištima. Čitav 

postupak kroz 18 mjeseci obavilo je Sveučilište u Zagrebu. Riječ je o projektu u vrijednosti od 140 

milijuna kuna, a sredstava su dobivena iz infrastrukturnih fondova. 

  

17. Ostalo 

 

17.1. Dekan Battista Ilić skreće pozornost da je u postupku priprema Nacionalna razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine kao i priprema Republike Hrvatske za programsko 

razdoblje Europske unije nakon 2020. Ističe da Sveučilište u Zagrebu ima tri misije: visoko 

obrazovanje, istraživanje, inovacije i služenje zajednici, a zadaća mu je voditi posebnu brigu 
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o ostvarivanju programa od strateškoga interesa za Republiku Hrvatsku. Najveće je sveučilište 

u Republici Hrvatskoj i obrazuje polovinu svih visokoobrazovanih stanovnika RH i vrhunskih 

stručnjaka u budućim zanimanjima. Najveća je znanstveno istraživačka institucija u Republici 

Hrvatskoj. Pedeset posto svih znanstvenih i umjetničkih  istraživanja u RH odvija se na 

Sveučilištu u Zagrebu. Najveći je istraživački inovacijski centar u RH s iznimnim brojem 

inovacija, patenata i integriranih u gospodarstvo s akcentom na tehnološki razvoj, sa uredom 

za inovacije i transfer tehnologija. Sveučilište je također najveća kulturna institucija s izrazito 

razvijenim umjetničkim područjem i kreativnim sektorom. Sveučilište u Zagrebu izrazitu 

pažnju daje služenju zajednici u društvenom, gospodarskom i kulturnom smislu, te izrazito 

aktivno sudjeluje u promišljanju, razvoju i oblikovanju Hrvatske kakvu se želi. Dekan smatra 

iznimno bitnim intersektorsku razinu koju Sveučilište osigurava, ali i kreativnu viziju održive 

budućnosti i razvoja temeljena na egzaktnim istraživanjima i ljudskim potencijalima. S 

obzirom na sve navedeno, dekan je mišljenja da je iznimno bitno uključenje Sveučilišta u 

Zagrebu u izradu krovnog nacionalnog strateškog dokumenta, Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine i to putem svog predstavnika u Izvršnoj radnoj skupini i 

kao i ostalih predstavnika i eksperata u ostalim radnim tijelima. 

 

Rektor Boras predlaže Senatu da Sveučilište u Zagrebu kao svog predstavnika predloži upravo 

profesora Battistu Ilića, člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, člana Rektorskog kolegija u 

proširenom sastavu, dekana Akademije likovnih umjetnosti i predsjednika Povjerenstva za 

inovacije i transfer tehnologija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je podržao prijedlog da se dekana 

Aleksandra Battistu Ilića predloži kao predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u 

Izvršnoj radnoj skupini u postupku pripreme Nacionalne razvojne strategije 

Republike Hrvatske do 2030. godine, te da se navedeni prijedlog uputi Vladi 

Republike Hrvatske. 

 

17.2. Dekan Klarica poziva članove Senata na svečanu sjednicu Fakultetskog vijeća  Medicinskoga 

fakulteta koja će se održati 17. prosinca 2017. u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a 

povodom obilježavanja 100. obljetnice Medicinskoga fakulteta. 

 

17.3. Profesor Budak osvrće se na činjenicu da Filozofski fakultet prema svim parametrima (udio 

studenata, nastavnika, doktorata znanosti, itd.), čini 10% Sveučilišta u Zagrebu. S tim u vezi, 

upozorava da prilikom izbora predstavnika Vijeća društveno-humanističkoga područja u 

različita sveučilišta tijela (izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća područja, izbor 

predstavnika u Rektorski kolegij u širem sastavu, itd.), niti jedan predstavnik Filozofskoga 

fakulteta nije bio izabran. Profesor napominje da je prema broju dobivenih glasova bilo 

vidljivo da su za predložene predstavnike od strane Filozofskoga fakulteta glasali uglavnom 

samo oni članovi Vijeća društveno-humanističkoga područja koji su predstavnici Filozofskoga 

fakulteta. Ističe da se rektor nerijetko, ali i sa punim pravom žali na položaj Sveučilišta u 

Zagrebu unutar Rektorskog zbora gdje Sveučilište u Zagrebu ima jednaki glas kao i bilo koje 

drugo javno sveučilište. U tom smislu, profesor smatra da bi se trebalo voditi računa i o statusu 

i značenju Filozofskoga fakulteta za Sveučilište u Zagrebu kao i o zastupljenosti njegovih 

predstavnika u sveučilišnim tijelima. Profesor Budak je mišljenja da je u konkretnom slučaju 

bila riječ o lošoj praksi jer se nije vodilo računa o ravnomjernoj zastupljenosti Filozofskoga 

fakulteta  u sveučilišnim tijelima, a s obzirom na veličinu i značaj sastavnice. Zaključno 

izražava nadu da se ubuduće takva stvari neće više događati. 

 

Rektor Boras odgovara da se izbor predstavnika u sveučilišna tijela, ako ima više kandidata, 

vrši tajnim glasanjem. Vezano uz Rektorski zbor, činjenica jest da Sveučilište u Zagrebu ima 

jednak glas kao i sva ostala javna sveučilišta. Međutim, u Rektorskom zboru vlada politika 

zajedništva i pomaganja te politika djelovanja nad cjelinu sveučilišta, a glas Sveučilišta u 

Zagrebu smatra se odlučujućim. Rektor Boras postavlja profesoru Budaku upit je li u bilo kojoj 

odluci koje donose Vijeće područja Filozofski fakultet bio oštećen. 
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Profesor Budak odgovara da se do sada na Vijeću područja nisu donosile takve odluke. 

Profesor je mišljenja da je dobra i ustaljena sveučilišna praksa bila da se ne ponavljaju na istim 

funkcijama isti fakulteti, odnosno da bi bilo poželjno vršiti rotaciju. Pojašnjava da u 

humanističkom dijelu Vijeća društveno-humanističkoga područja Filozofski fakultet čini 80% 

te je nejasno zbog čega niti jedan predstavnik kojeg Filozofski fakultet kao institucija predloži 

ne može biti izabran prilikom glasanja. Činjenica jest da su u neka sveučilišna tijela izabrani i 

profesori s Filozofskoga fakulteta, međutim njih nije predložio Filozofski fakultet. 

 

Rektor Boras navodi da vijeća područja nisu mehanička tijela, te da se u sveučilišna tijela 

biraju oni predstavnici koji dobiju potrebnu većinu glasova. Ističe da je primjerice profesorica 

Matijević-Sokol s Filozofskoga fakulteta izabrana za predsjednicu Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata. 

 

17.4. Docentica Garašić ističe da rektor ima vrlo odgovoran posao jer svakodnevno donosi bitne i 

odgovorne odluke. Predstavnica Sindikata izražava žaljenje što se rektor u svom radu u većoj 

mjeri ne koristi radom sveučilišnih tijela. Docentica Garašić osvrće se na tužbu koju je 

Sveučilište u Zagrebu podignulo protiv studenta Hrvatskih studija, te navodi da bi u 

konkretnom slučaju Etički savjet, da je bio konzultiran, rektoru koji smatra da je postojala 

nekorektnost u postupanju studenta, savjetovao da postoje mehanizmi poput stegovnog ili 

etičkog postupka. Mišljenja je da tužba uopće nije opcija jer Sveučilište prema studentima ima 

misiju edukacije. Zaključno docentica Garašić apelira na rektora, ali i moli sve dekane da 

apeliraju na rektora, da se predmetna tužba u najkraćem roku povuče jer je ta tužba puno jači 

udar na ugled Sveučilišta nego što su riječi studenta. 

 

Rektor Boras razumije stav docentice Garašić te ističe da je stegovni postupak dugotrajan  i 

da ga se, jednom kad je pokrenut, ne može prekinuti zbog čega ga ne bi trebalo provoditi jer 

bi naštetio studentu. Rektor smatra da se tuženi student samo treba ispričati u kojem slučaju 

će Sveučilište promptno povući tužbu. Navodi da u konkretnom slučaju nije riječ o unutar 

sveučilišnom, nego o izvan sveučilišnom problemu koji se medijski stalno proteže. Ističe da 

se Sveučilište ne može nositi s medijima koji prenose neistinite informacije. 

 

17.5. Rektor Boras navodi da će se iduća redovita sjednica Senata koja je prvotno bila predviđena 

za 9. siječnja 2018. ipak održati 16. siječnja 2018.  

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:00 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

        Prof. dr. sc. Damir Boras, v.r. 
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Nikolina Komljenović, mag. iur. 

Luka Jurdana, mag. iur. 
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