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ZAPISNIK 

 

14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 

u petak, 28. rujna 2018. s početkom u 11,00 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. 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. Višnja Vrdoljak –predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

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

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

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

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

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

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

12. prof. dr. sc. Jasminka Karlogan Kontić,  Agronomski fakultet 

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

14. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Šumarski fakultet 

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

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

17. prof. dr. sc. Neven Vrček,  Fakultet organizacije i informatike 

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

19. doc. dr. sc. Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet 

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

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

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

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

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

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

26. akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

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

28. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

29. prof. dr. sc. Sanja Faivre, Prirodoslovno-matematički fakultet 

30. prof. dr. sc. Damir Bakić, Prirodoslovno-matematički fakultet 

31. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Arhitektonski fakultet 

32. prof. dr. sc. Mislav Grgić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 
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33. prof. dr. sc. Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

34. prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

35. prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

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

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

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

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

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

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

 - prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet 

42. izv. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

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

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

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

46. red. prof. art. Dalibor Cikojević, Muzička akademija 

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

47. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

48. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

49. Danko Relić, Medicinski fakultet 

50. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, HSS 

- Zoran Lekić, SRCE 

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

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

- Igor Rosan, mag. iur., stručni suradnik u Uredu za ljudske resurse 

- Tatjana Klarić, mag. comm. croat., stručna suradnica u Uredu glavne tajnice 

- 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 14. redovitu sjednicu Senata u 349. 

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

dnevnoga reda na način da se: 
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 skida s dnevnog reda točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa 

Sveučilišta u Zagrebu budući da je u trenutku usvajanja dnevnoga reda konstatirano da nije 

prisutna 2/3 većina članova Senata potrebna za donošenje ove odluke, čime se preostale točke 

pomiču za jedan redni broj manje 

 

 pod točkom 7. Financijska pitanja (prethodna točka 8.) dodaju nove podtočke 7.1. 

Konsolidirani financijski plan 2019.-2021- Sveučilišta u Zagrebu, 7.2. Realizacija vanjske 

suradnje i mentora u akademskoj godini 2017./2018.  i 7.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih 

sredstava 

 

 točka 8. Sveučilišna nastavna literatura (prethodna točka 9.) dijeli na podtočku 8.1. Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu i podtočku 8.2. Prijedlog odobravanja naslova sveučilišne nastavne 

literature  

 

 iza točke 12. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu  (prethodna točka 13.) doda nova točka 13. Davanje suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu čime se preostale točke pomiču za jedan redni broj više 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“  

2. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. srpnja 2018.  

4. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

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

profesora 

5. Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade  

6. Imenovanje obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga Fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Nakića  

7. Financijska pitanja 

7.1. Konsolidirani financijski plan 2019.-2021- Sveučilišta u Zagrebu  

7.2. Realizacija vanjske suradnje i mentora u akademskoj godini 2017./2018.  

7.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava  

8. Sveučilišna nastavna literatura 

8.1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu  

8.2. Prijedlog odobravanja naslova sveučilišne nastavne literature  

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 
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9.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog združenog interdisciplinarnog diplomskog sveučilišnog 

studija MIREES (Master in Interdisciplinary Research and Study on Eastern 

Europe) Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

suradnji sa Sveučilištem u Bologni, Vytautas Magnus Sveučilištem u Kaunasu, Državnim 

sveučilištem u Saint-Petersburgu, Sveučilištem Corvinus u Budimpešti i Sveučilištem u 

Ljubljani  

9.2. Odluka o ustroju i izvedbi novog specijalističkog diplomskog stručnog studijskog 

programa Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

9.3. Prijedlog većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

9.4. Prijedlog većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

9.5. Prijedlog većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

9.6. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Crkvena glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta - obavijest  

9.7. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa izmijenjenog naziva preddiplomskog 

sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta - 

obavijest  

9.8. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskoga fakulteta – obavijest  

9.9. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti, 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet 

prometnih znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet, 

Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman" – 

obavijest  

9.10. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i 

informatike, Fakultet političkih znanosti, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet) u 

suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman“ – obavijest  

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

11. Međunarodna suradnja  

12. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

13. Davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

14. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

u svrhu pokretanja postupka nabave građevinskih radova, specifičnih laboratorijskih 

instalacija i opreme, certificiranih mjernih sustava za emisije iz motora necestovnih pokretnih 

strojeva, na projektu Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim 

izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u okviru Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija 2014-2020.  

15. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora o uslugama „Sustavno ispitivanje bioloških 

elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini“ s Hrvatskim 

vodama  

16. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na postupke javne nabave u okviru projekta „CeNIKS – Centar za 

Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 
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sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. br 

K.K.01.1.1.02.0013.  

17. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na postupke javne nabave u okviru projekta „CluK – Centar izvrsnosti 

u kemiji“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju 

iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. br K.K.01.1.1.02.0016.  

18. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se 

odnose na potpisivanje ugovora radi financiranja projekta „Razvoj DIV elastične kopče“  

19. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se 

odnose na potpisivanje ugovora radi financiranja projekta „Studija razvoja tramvajskog 

prometa Grada Zagreba“  

20. Ostalo 

 

 

*** 

 

1. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Fran Bošnjaković“  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 6. 

Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Fran Bošnjaković“, a na prijedlog 

Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. 

rujna 2018. godine donio je  

 

 O D L U K U 

 

 o dodjeli Nagrade “Fran Bošnjaković“ za 2018. godinu 

 

 I. 

Nagrada “Fran Bošnjaković“  za 2018. godinu (dalje: Nagrada) dodjeljuje se prof. dr. 

sc. ADRIJANU BARIĆU s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu i prof. dr. sc. JURICI SORIĆU s Fakulteta strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 II. 

Prof. dr. sc. ADRIJANU BARIĆU i prof. dr. sc. JURICI SORIĆU Nagrada se 

dodjeljuje za zapažene rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te 

promicanju znanstvene discipline i struke.  

 

 III. 

Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 IV. 

Sastavni dio Nagrade je i novčani iznos od 10.000,00 kuna neto (desettisućakuna), koji 

će svakom dobitniku Nagrade biti uplaćen na račun. 

 

 

 

2. Donošenje Odluke o dodjeli Nagrade „Andrija Mohorovičić“  
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 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 8. 

Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Andrija Mohorovičić“, a na 

prijedlog Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održanoj 28. rujna 2018. godine donio je  

  

O D L U K U 

 

 o dodjeli Nagrade “Andrija Mohorovičić“ za 2018. godinu 

 

 I. 

Nagrada “Andrija Mohorovičić“ za 2018. godinu (dalje: Nagrada) dodjeljuje se prof. 

dr. sc. HRVOJU ŠIKIĆU s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu i prof. dr. sc. HRVOJU VANČIKU s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

 II. 

Prof. dr. sc. HRVOJU ŠIKIĆU i prof. dr. sc. HRVOJU VANČIKU Nagrada se 

dodjeljuje za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i 

struke, te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti.  

 

 III. 

Nagrada će dobitnicima Nagrade biti uručena na svečanosti prigodom obilježavanja 

Dana Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 IV. 

Sastavni dio Nagrade je i novčani iznos od 10.000,00 kuna neto (desettisućakuna), koji 

će svakom dobitniku Nagrade biti uplaćen na račun. 

 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. srpnja 2018.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 13. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 10. 

srpnja 2018. 

 

 

4. Izbori u zvanja  

 

4.1. 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. 

 

 

 

4.2. 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. 

 

 

 

4.3. 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: 

 

 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

5. Imenovanje Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade  
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 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 

14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna  2018. 

godine donio je   

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. 

 

I. 

U Nadzorni odbor Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Mirjana Polić-Bobić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

predsjednica;  

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

kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, članica; 

3. prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član. 

 

II. 

Mandat članova Nadzornog odbora Hrvatske sveučilišne naklade d.o.o. traje četiri 

godine. 

 

 

6. Imenovanje obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga Fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Nakića  

 

 Na temelju članka 21. i članka 42. stavka 5. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 14. sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 

28. rujna 2018. godine donio je, na prijedlog rektora  

 

O D L U K U 

 

o imenovanju obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

 I. 

Imenuje se prof. dr. sc. Zoran Nakić za obnašatelja dužnosti dekana Rudarsko-

geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

 

 II. 

Mandat obnašatelja dužnosti dekana počinje 01. listopada 2018. godine. 

 

 

 

7. Financijska pitanja 

 

7.1. Konsolidirani financijski plan 2019.-2021. Sveučilišta u Zagrebu  

 

Rektor Boras navodi da se financijski plan donosi na temelju podataka koje dostavljaju svi 

fakulteti. Konsolidirani financijski plan prošao je i uži i širi Rektorski kolegij.  

 

Profesor Jovanović moli objašnjenje u vezi manjka iskazanog u financijskom planu. 

 

Rektor Boras odgovara da su ti planovi dobiveni kroz projekcije plana za proračun. Jučer je 

Vlada donijela odluku o programskom financiranju o čemu se Rektorski zbor treba očitovati 

do 15. studenoga. Proračun nažalost predviđa smanjenje 6%. Ističe da će radi rasprave o tome 
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sazvati i sastanak dekana. Ovom je odlukom najviše oštećeno humanističko područje. 

Međutim, radi se o projekcijama koje Sveučilište neće nužno prihvatiti. Dodaje da programski 

ugovori još uvijek nisu potpisani te se uvode i neki dodatni kriteriji dodjele sredstava o čemu 

će se na Sveučilištu raspraviti i očitovati. Sveučilištu prema izračunu nedostaje najmanje 

50.000.000,00 kuna, a na taj način se ne može financirati visoko školstvo. Država je prema 

Ustavu dužna skrbiti o javnim učilištima.  

 

Profesor Midžić  navodi da  je Vijeće umjetničkog područja na sjednici 25. rujna 2018. 

potvrdilo svoju raniju odluku o potpori obustave rada umjetničkih akademija, a što su  detaljno 

obrazložili dekan Muzičke akademije prof. Cikojević i on osobno na sjednicama Senata 15. 

svibnja pod točkom 7.1. te 12. lipnja 2018. pod točkom 4.1. Uz argumente iznesene na 

prethodnim sjednicama Senata taj stav danas još jednom potvrđuju. Nastavlja: „Do ovog 

Programskog ugovora potpisanog 2015. godine živjeli smo desetljećima u siromaštvu, 

skromno, iscrpljujući sebe te studente i njihove obitelji u sufinanciranju njihovog besplatnog 

školovanja. Razornim djelovanjem tekućeg Programskog ugovora, koji je Sveučilište potpisalo 

s MZOS-om, a na štetu umjetničkih akademija, prevedeni smo kroz ove tri godine iz tadašnjeg 

siromaštva u bijedu, moleći za koricu kruha, koja se dodjeljuje i u narednoj točci 4.3. Iako su 

vidljivi rezultati našeg dosadašnjeg rada, oni daju lažnu sliku da opstajemo. Oni mali signali 

života, koji u obamrlom tijelu iskre u našem duhu i sjaje umjetničkim područjem u sublimatu 

genija hrvatskog naroda, održavaju se medicinski potpomognutim milosrđem povremenih 

interventnih sredstava, koja im ovaj Senat dodjeljuje. Pa zar smo mi pastorčad na nevoljnoj 

skrbi, a ne nedjeljivi dio ovog Sveučilišta, koji zaslužuje uvjete pa makar i djelovanja u 

siromaštvu, u kojem smo desetljećima, sve do ovih Programskih vremena živjeli. Iz te 

perspektive moguće je procijeniti i daljnje štete koje predviđa nacrt narednog Programskog 

ugovora. Ne želim u svom odijelu za vjenčanja i pogrebe čekati u redu kako bih kondolirao 

mojem Sveučilištu i mojoj Hrvatskoj, koji su isključili medicinsku aparaturu održavanja 

nacionalnih umjetničkih akademija na životu. Možda će netko ovaj istup očitavati teatralnim, 

ali u njemu je sadržana i osobna drama dekana u šest mandata i prorektora, predsjednika svega 

i svačega, koji je o tome govorio gotovo sa svim ministrima od Stipe Šuvara do Pava Barišića, 

koji su s uvažavanjem i razumijevanjem slušali, ali bez pomaka. Održavali su nas ustima tik 

iznad vode i tek bi nas pokoji gorki val zagrcnuo, ali su nam sada i pluća puna vode. I 

Nacionalno vijeće za znanost nas je djelotvorno zanemarivalo u uređenju umjetničkog područja 

Hrvatske, koja smo inicirali i tražili. Nema teatralnosti u poštenom iskazu naše gorljive borbe 

za sjajem Sveučilišta, kojem je umjetničko područje, u dijademi znanstvenog, dragulj koji bi 

trebao sjajiti, a ne ga odstranjivati. Nadam se s vjerom u Sveučilište da će Senat u 40-obljetnici 

ulaska samostalnih Akademija u Sveučilište u Zagreb te u predvečerju 350. nastavne godine, 

umjesto karmina prirediti obnovu davanja svetih zavjeta sjedinjenja znanstvenog i umjetničkog 

područja, u dobru i u zlu. U svojih više od 40 godina nastavnog rada na Akademiji dramske 

umjetnosti, nisam imao kabinet, ni stola ni stolca, a nekmoli ladice, kao ni moji kolege 

nastavnici. No i dalje sam ponosan sveučilišni profesor, četvrti u obiteljskoj generaciji, što me 

uz moju vjeru u kojoj sam odgajan, nagoni na ovaj duboko osobni iskaz uz riječi Martina 

Luthera: Tu stojim, drugačije ne mogu. Možete li i vi? Jer inače nam preostaje ponoviti riječi 

Držićevog lika znakovitog imena Bokčilo: Šaptom Bosna poginu. Dixi et salvavi animam 

meam.“ 

 

Dekan Cikojević navodi da je HEP raskinuo ugovor o opskrbi električnom energijom s 

Muzičkom akademijom zbog opetovanog duga koji se povlači više od godinu dana. 

Interventnim sredstvima dobivenim prije ljeta uspjelo se namiriti dvije rate struje, međutim 

preostalo je još šest. Stigla je i obavijest o ovrsi. O tome je obaviješten uži Rektorski kolegij i 

zatražen hitan sastanak s ministricom koja se nije oglasila niti na pismo poslano u lipnju u vezi 

programskih ugovora. Pita se smije li preuzeti odgovornost započinjanja nove akademske 

godine budući da Muzička akademija osim milijun kuna duga za struju, duguje i milijun kuna 

ostalim dobavljačima. Što se tiče vanjske suradnje, nastavnici čekaju po šest mjeseci zarađeni 

novac. Potvrđuje riječi profesora Midžića o nužnosti zatvaranja Akademije ako se ništa ne 

poduzme po tom pitanju. 
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Rektor Boras odgovara da je uprava Sveučilišta davala koliko je mogla te se slaže da je to u 

potpunosti neodrživo stanje. Potrebno je hitno porazgovarati s Vladom o predmetnim 

pitanjima. S premijerom Plenkovićem je postignut dogovor da se primi Rektorski zbor i 

izaslanstvo Sveučilišta. Na Rektorskom zboru se već konstatiralo da ne mogu svi studenti na 

fakultetima i akademijama koštati isto. Zahvaljuje na iznesenim stavovima te ističe da se u 

potpunosti slaže da se podučavanje ne može provoditi u takvim uvjetima. 

 

Dekan Klarica navodi da se konstantno smanjuje financiranje Sveučilišta, a kroz nekoliko 

različitih modela. Sada se primjerice po studentu u društvenom području daje 4000 kuna, u 

medicinskom području 6000 kuna, u umjetničkom području 7000 kuna, međutim to ne prati 

stvarno stanje. Dobar primjer za to je Muzička akademija koja je dobila novu zgradu što povlači 

i nove troškove i nove zaposlene. Medicinski fakultet dobio je nekoliko zgrada koje je potrebno 

renovirati nakon čega dolaze nove režije i ostali troškovi. Ništa od toga nije uzeto u obzir kod 

ovoga modela. Fakultet je također izbačen s lista za europske fondove. Napominje da je to 

ustanova koja najviše doprinosi znanstvenoj prepoznatljivosti Hrvatske. Nastavlja da su upute 

Svjetske federacije za medicinsku edukaciju vrlo jasne kod otvaranja novih studija. Najprije je 

u državi potrebno zadovoljiti sve financijske, infrastrukturne i kadrovske potrebe postojećih 

fakulteta, a onda se otvaraju novi. Isto tako otvaranje novih fakulteta mora biti usklađeno sa 

strateškim planom razvoja. To nije učinjeno, a dopustit će se otvaranje 27 novih mjesta za novi 

studij medicine na Sveučilištu u Puli, dok Medicinski fakultet u Zagrebu dobiva od ministarstva 

zabranu upisa u COP onih koji su napredovali. Čitavo Sveučilište u Puli je manje od katedre 

za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Medicinski fakultet svako 

toliko prolazi postupak akreditacije te je jasno vidljivo da nedostaje stotinu zaposlenih za 

izvršenje programa i to samo za prvih šest godina studija. Liječnik u sustav ulazi tek nakon 

specijalizacije, a za taj period je također zadužen Medicinski fakultet. Na sve izrečeno nisu 

reagirali ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja, niti Ministarstvo zdravstva. Medicinski 

fakultet plaća iz vlastitih prihoda ljude koji rade preko norme i ti se troškovi povećavaju. Minus 

naveden u konsolidiranom financijskom izvješću čak smatra premalim i nerealnim te na tome 

treba dodatno poraditi Odbor za proračun kako bi se došlo do stvarnih iznosa.  

 

Prorektor Judaš navodi da je Research Institute u Briselu koji radi pri Europskoj komisiji 

detaljno razradio zadatke europskih sveučilišta. Ministrica znanosti i obrazovanja radi sve 

suprotno onome što je propisano od Europske komisije jer ono što je misija sveučilišta je „on 

top“ i ne može biti supstitut za redovno financiranje. Odnosno, svaka država članica mora 

najprije financirati znanost te dodatno uključiti sveučilišta u zajednicu. Ističe da je to 

napomenuo na savjetodavnim sastancima više puta, međutim nije bilo odjeka.  

 

Rektor Boras na kraju dodaje da je predmet ove podtočke samo plan i nije krajnja realizacija 

jer će se o tome još raspravljati i odlučivati.  

 

 

 Na temelju članka 21. i članka 107. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u 

Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. 

rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Donosi se Konsolidirani financijski plan Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2019.- 

2021., a temeljem tablica koje se nalaze u privitku ove odluke i njezin su sastavni dio. 

 

 

 

7.2. Realizacija vanjske suradnje i mentora u akademskoj godini 2017./2018.  



13 

 

 

Rektor Boras navodi da se realizacija  vanjske suradnje i mentora počinje isplaćivati od iduće 

akademske godine, a na temelju podataka koji se usvoje. 

 

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

14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se realizacija nastave mentora za akademsku godinu 2017./2018., u skladu s 

tablicom koja se nalazi u privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

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

1. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se realizacija vanjske suradnje za akademsku godinu 2017./2018., u skladu s 

tablicom koja se nalazi u privitku Odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

 

7.3. Prijedlog raspodjele iz Interventnih sredstava  

 

Dekan Cikojević ponavlja da Muzička akademija nema dovoljno sredstava za podmiriti 

dugovanja. Prije ljeta je zatražen određeni iznos od čega je dobiveno samo pola te se Muzička 

akademija više nema kome obratiti. 

 

Rektor Boras odgovara da će Sveučilište pomoći te će se radnje poduzeti već do iduće sjednice 

Senata. 

 

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

14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. 

godine, na prijedlog Rektorskog kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

o raspodjeli  – „Interventna sredstva“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 

sredstava pod nazivom „Interventna sredstva“, pristiglih zaključno s 27. rujna 2018. 

godine, donosi se Odluka o raspodjeli dijela sredstava za podmirenje troškova za 

sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

 

1. Akademija dramske umjetnosti – 200.000,00 kn – troškovi najma i održavanja 

prostora u najmu 

 

2. Akademija likovnih umjetnosti – 150.000,00 kn – financijska potpora za razvojni 

projekt: Projekt Ilica: Q′ART - umjetnički kvart 
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8. Sveučilišna nastavna literatura 

 

8.1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 3. i člankom 

4. Pravilnika o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 14. sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 

28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

o izmjeni Odluke o imenovanju  

Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

Prof. dr. sc. Stipe Botica imenovan Odlukom o imenovanju Povjerenstva za 

sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na svojoj 7. 

redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 17. siječnja 2017. 

godine (032-01/17-01/1; Urbroj: 380-062/105-17-1, od 17. siječnja 2017. godine) 

razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Povjerenstvo), radi odlaska u mirovinu.  

 

II. 

Izv. prof. dr. sc. Marko Alerić imenuje se novim članom Povjerenstva, kao 

predstavnik humanističkoga područja. 

 

III. 

Mandat novoimenovanoga člana Povjerenstva iz točke II. ove Odluke traje do isteka 

mandata razriješenoga člana odnosno postojećega saziva Povjerenstva. 

 

IV. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Povjerenstva se ne mijenjaju. 

 

 

 

8.2. Prijedlog odobravanja naslova sveučilišne nastavne literature  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta 

u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao 

predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 98. sjednici Povjerenstva, 

održanoj 4. rujna 2018., 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: 

 

TEHNIČKO SUŠENJE DRVA - PRIRUČNIK, sveučilišni priručnik, autor: prof. dr. sc. Stjepan 

Pervan. Predlagatelj je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
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ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTAVANJE - KEMIJSKO I BIOLOŠKO ORUŽJE, sveučilišni 

udžbenik, autor: pukovnik dr. sc. Ante Vučemilović. Predlagatelj je Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa 

Hrvatskim vojnim učilištem „Dr. Franjo Tuđman“.  

 

OPTIČKA MINERALOGIJA - ODREĐIVANJE MINERALA POLARIZACIJSKIM 

MIKROSKOPOM, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Maja Vrkljan, u mirovini, prof. dr. sc. 

Sibila Borojević Šoštarić i prof. dr. sc. Nenad Tomašić. Predlagatelj je Rudarsko-geološko-naftni 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MODELIRANJE U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU, sveučilišni udžbenik, autori: professor 

emeritus Zoran Gomzi, prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, u mirovini. Predlagatelj je Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

FORENZIČNA FONETIKA, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić. 

Predlagatelj je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

VELEPRODAJNO I MALOPRODAJNO POSLOVANJE, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. 

sc. Sandra Renko. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

ALGORITMI I APSTRAKTNI TIPOVI PODATAKA. DIO 1. UVOD U SLOŽENOST 

ALGORITMA I STRUKTURA PODATAKA S PRIMJERIMA PRETRAŽIVANJA I 

SORTIRANJA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić. Predlagatelj je Fakultet 

organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA, sveučilišni udžbenik, autori: professor emerita Mira 

Marušić, prof. dr. sc. Darko Prebežac, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić. Predlagatelj je Ekonomski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu.  

 

KREATIVNI PRISTUP LEKTIRI, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Marina Gabelica i prof. 

dr. sc. Dubravka Težak. Predlagatelj je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

KOLPOSKOPSKI ATLAS, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Goran Grubišić. Predlagatelj 

je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

O NAČELIMA I POSTUPCIMA PRORAČUNA GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA, 
monografija, autori: professor emeritus Josip Dvornik, prof. dr. sc. Damir Lazarević i professor emeritus 

Nenad Bićanić. Predlagatelj je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

INFEKTOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, urednik izdanja: prof. dr. sc. Dragan Lepur i suradnici. 

Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

9.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog združenog interdisciplinarnog diplomskog sveučilišnog 

studija MIREES (Master in Interdisciplinary Research and Study on Eastern 

Europe) Fakulteta političkih znanosti i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

suradnji sa Sveučilištem u Bologni, Vytautas Magnus Sveučilištem u Kaunasu, Državnim 

sveučilištem u Saint-Petersburgu, Sveučilištem Corvinus u Budimpešti i Sveučilištem u 

Ljubljani  
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Prorektorica  Hruškar navodi da u izvedbi novog združenog interdisciplinarnog diplomskog 

sveučilišnog studija MIREES (Master in Interdisciplinary Research and Study on Eastern 

Europe) sudjeluju Fakultet političkih znanosti i Filozofski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

suradnji sa Sveučilištem u Bologni, Vytautas Magnus Sveučilištem u Kaunasu, Državnim 

sveučilištem u Saint-Petersburgu, Sveučilištem Corvinus u Budimpešti i Sveučilištem u 

Ljubljani. Radna skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku o postupku vrednovanja 

studijskih programa, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na svojoj sjednici održanoj 19. srpnja 

2018. potvrdio izvođenje studijskog programa u predloženom obliku. Na sjednici Vijeća 

društveno-humanističkoga područja 12. rujna 2018. doneseno je pozitivno mišljenje o potrebi 

i svrhovitosti navedenog studijskog programa.  

 

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

združenog interdisciplinarnog diplomskog sveučilišnog studija MIREES (Master in 

Interdisciplinary Research and Study on Eastern Europe) Fakulteta političkih znanosti 

i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Bologni, 

Vytautas Magnus Sveučilištem u Kaunasu, Državnim sveučilištem u Saint-

Petersburgu, Sveučilištem Corvinus u Budimpešti i Sveučilištem u Ljubljani 

 

 

 

9.2. Odluka o ustroju i izvedbi novog specijalističkog diplomskog stručnog studijskog 

programa Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je po pitanju  izvedbe novog specijalističkog diplomskog 

stručnog studijskog programa Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radna skupina provela proceduru sukladno 

Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa, a Odbor za upravljanje kvalitetom je 

na svojoj sjednici održanoj 19. srpnja 2018. potvrdio izvođenje studijskog programa u 

predloženom obliku. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja 12. rujna 2018. 

doneseno je pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti navedenog studijskog programa. 

 

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

specijalističkog diplomskog stručnog studijskog programa Elektroničko poslovanje u 

privatnom i javnom sektoru Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

9.3. Prijedlog većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je radna skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku 

o postupku vrednovanja studijskih programa, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na svojoj 

sjednici potvrdio da su učinjene izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Filozofija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u rasponu do 40%. Na sjednici 

Vijeća društveno-humanističkoga područja 12. rujna 2018. doneseno je pozitivno mišljenje o 

većim izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Filozofija 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Docentica Garašić navodi da su se članovi Sindikata Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija 

žalili da navedeni program nikada nisu imali na dnevnome redu svoje sjednice.  

 

Prorektorica Hruškar navodi da su u okviru ove točke priloženi svi potrebni materijali za 

usvajanje prijedloga. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Prijedlog  većih izmjena i dopuna 

preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Filozofija Hrvatskih studija 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

9.4. Prijedlog većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je radna skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku 

o postupku vrednovanja studijskih programa, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na svojoj 

sjednici 19. srpnja 2018. potvrdio da su učinjene izmjene i dopune preddiplomskog 

sveučilišnog studijskog programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u 

rasponu do 40%. Na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja 12. rujna 2018. nije 

doneseno pozitivno mišljenje o većim izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da ne želi da se rasprava koja se dogodila na sjednici Vijeća 

društveno-humanističkoga područja shvati kao neprijateljski čin. Filozofskom fakultetu je stalo 

da, ako postoji studij Kroatologije na Sveučilištu, to stvarno bude kvalitetan studij i da 

Sveučilište može stati iza njega. 

 

Profesor  Jovanović navodi da se među materijalima nalazi njegovo mišljenje te mišljenje 

dvojice njegovih kolega pa stoga želi to dodatno obrazložiti. Ističe da mu je drago da je došlo 

do predmetnih većih izmjena i dopuna studijskog programa, međutim u materijalima su 

pronađene tri skupine problema. Jedna skupina su konceptualni problemi: što kroatologija jest 

i koje vještine daje studentima koju ju završe, druga su sadržajni: tiču se devet kolegija 

nabrojenih u dopisu te na kraju skupina manjih propusta koji se mogu ispraviti i razjasniti. 

Studij Kroatologije je u programu definiran kao interdisciplinarno, kulturološko proučavanje 

hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta. Dakle ovaj fenomen treba sagledati iz 

različitih perspektiva: kulturno-povijesne, umjetničke, kulturno-sociološke, etnološke, 

antropološke. Prijedlozi izmjena to nikako nisu ponudili. Kulturološka komponenta izvodi se 

bez osnovnih znanja iz same kulturologije ili teorije kulture, bez kategorijalnoga aparata, 

analitičkog okvira. Slično vrijedi za teatrološki i filmološki dio programa, a književni dio 

programa je na srednjoškolskoj razini. Kroatologija bi trebala biti usporediva s različitim 

postojećim programima nacionalnih studija koji se u Europi i svijetu zovu primjerice German 

studies ili French studies, koji se bave kulturnom, političkom i društvenom problematikom 

zajednica na jedan metodološki i analitički kompetentan način. Međutim, ovaj studij će dovesti 

do nekompetencije studenata. U programu se ističe da ovaj studij osposobljava za rad u 

osnovnim i srednjim školama prvenstveno zbog kolegija u književnosti, a naše primjedbe 

pokazuju da su baš ti kolegiji loše osmišljeni. Dodaje da su ovo samo neki od brojnih primjera 

za propuste u predloženim izmjenama programa, ali dovoljni da upozore na nekvalitetu ovih 

dokumenata. Kao humanistički znanstvenici čije je područje istraživanja vezano uz filologiju i 

književnost, smatraju da je  takav prijedlog izmjena neprihvatljiv te ga treba temeljitije 

pripremiti kako bi se zaista obrazovali budući znanstvenici. 

 

Prorektorica Hruškar zahvaljuje na ukazivanju na pogreške i propuste. U materijalima je 

priloženo o čemu se raspravljalo na Vijeću društveno-humanističkoga područja, očitovanje 

Hrvatskih studija te dopis profesora s Filozofskog fakulteta. Radi se o većim izmjenama i 

dopunama do 40%, a studijski program je akreditiran. Na izvjestitelju je da kod većih izmjena 

i dopuna  provjeri je li izmjene i dopune zadovoljavaju zahtjeve obrazaca. Nakon toga se 

imenuje recenzent koji će ustanoviti učinjene promjene. U svim izmjenama treba sagledati kod 

svake sastavnice cjelokupni studijski program jer imamo puno predmeta koji doprinose 

ishodima učenja studijskog programa. Unutar svakog predmeta postoje metodske jedinice koje 

imaju svoje ishode učenja te doprinose predmetu, studijskom programu i kompetencijama. Isto 

tako, dodjela ECTS-a pojedinim predmetima na Sveučilištu je vrlo različita. Ističe da stoji iza 
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radne skupine koja je provela proceduru te iz Odbora koji je potvrdio predmetne izmjene i 

dopune. Vjeruje da to suštinski može biti bolje, ali neka to onda bude na sastavnici koja to 

predlaže. Svaka od sastavnica je odgovorna za svoj studijski program.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva glasa protiv i šest suzdržanih glasova prihvatio 

Prijedlog  većih izmjena i dopuna preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

9.5. Prijedlog većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je radna skupina je provela proceduru sukladno Pravilniku 

o postupku vrednovanja studijskih programa, a Odbor za upravljanje kvalitetom je na svojoj 

sjednici potvrdio da su učinjene izmjene i dopune preddiplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u rasponu do 40%. Na sjednici 

Vijeća društveno-humanističkoga područja 12. rujna 2018. doneseno je pozitivno mišljenje o 

većim izmjenama i dopunama preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Kroatologija 

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Profesor  Jovanović navodi da se iznesene primjedbe odnose i na preddiplomski i diplomski 

studijski program jer su ne samo povezani već su neki predmeti premještani s preddiplomskog 

na diplomski studij. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je uz dva glasa protiv i tri suzdržana glasa prihvatio 

Prijedlog  većih izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Kroatologija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

 

9.6. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Crkvena glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta - obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studijski program Crkvena 

glazba - gregorijanika Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta upisan u upisnik studijskih 

programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

9.7. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa izmijenjenog naziva preddiplomskog 

sveučilišnog studija Teološko-religijske znanosti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta – 

obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je naziv preddiplomskog sveučilišnog studija 

Teološko-religijske znanosti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta izmijenjen te je zaprimljena 

potvrda kojom se potvrđuje da je navedeni studijski program Katoličkoga bogoslovnoga 

fakulteta upisan u upisnik studijskih programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

 

9.8. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskoga fakulteta – obavijest 
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Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studijski program 

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Agronomskoga fakulteta upisan u upisnik studijskih 

programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

 

9.9. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Vojno vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti, 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet 

prometnih znanosti, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinski fakultet, 

Stomatološki fakultet) u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman" – 

obavijest  

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studijski program Vojno 

vođenje i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu upisan u upisnik studijskih programa RH i da se 

može izvoditi. 

 

 

 

9.10. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa novog diplomskog sveučilišnog 

studijskog programa Vojno inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet strojarstva i 

brodogradnje, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i 

informatike, Fakultet političkih znanosti, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet) u 

suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem "Dr. Franjo Tuđman“ – obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 

zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je diplomski sveučilišni studijski program Vojno 

inženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu upisan u upisnik studijskih programa RH i da se može 

izvoditi. 

 

 

 

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

 

 

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

područja su razmotrila i donijela sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG 

 

 

1. Petar Kunštek, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Shape derivative techniques in optimal design (Tehnike derivacije oblika u optimalnom 

dizajnu)  

 

2. Marko Škrabić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Fotonički kristali od poroznoga silicija kao SERS podloga za blisku infracrvenu pobudu 

 

3. Maja Damjanović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija  
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Tema: Fiziologija probave u dinarskoga voluhara Dinaromys bogdanovi (V. et E. Martino, 

1922) 

 

4. Mario Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija  

Tema: Razvoj i primjena modela za procjenu ekotoksikološkoga rizika bioaktivnih kemijskih 

spojeva 

 

5. Saša Opačak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija  

Tema: Metalni kompleksi konjugata trifenilfosfina i kiralnih amida: priprava, karakterizacija i 

primjena u stereoselektivnoj sintezi 

 

6. Marija Glavanović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Kemija  

Tema: Totalna sinteza i analiza racemičnoga galantamina te izolacija i kvantitativno određivanje                      

(-)galantamina u ekstraktima biljaka roda Narcissus 

 

7. Bruno Polak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: The role of bridging fibers in the architecture of the metaphase mitotic spindle (Uloga 

premošćujućih vlakana u arhitekturi metafaznoga diobenoga vretena) 

 

8. Ivana Huljev Šipoš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Validacija mjerenja frakcionirane temperature izdaha te njezina povezanost s različitim 

endogenim, egzogenim i okolišnim čimbenicima u zdravih ispitanika 

 

9. Kruno Vukušić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: The mechanisms of microtubule associated proteins in chromosome segregation 

(Mehanizmi djelovanja proteina povezanih s mikrotubulima u segregaciji kromosoma) 

 

10. Renata Buđa, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: The role of bridging microtubules in anaphase of cell division (Uloga premošćujućih 

mikrotubula u anafazi stanične diobe) 

 

11. Katarina Levarda Hudolin, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Analiza promjena mikrobiote usne šupljine bolesnika prije i nakon transplantacije 

bubrega 

 

12. Daniel Komar, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Istraživanje utjecaja laserskoga zračenja na veznu čvrstoću litij-disilikatne 

staklokeramike ojačane cirkonijevim dioksidom s kompozitnim cementom 

 

13. Ana Barišić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Presječno istraživanje koncentracije grelina, leptina i proupalnih citokina u serumu 

bolesnika s upalnim bolestima crijeva 

 

14. Ana Tečić Vuger, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Prognostička vrijednost tumora infiltrirajućih limfocita i androgenih receptora u 

bolesnika s ranim trostruko negativnim rakom dojke 

 

15. Gorazd Pilčić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak vitamina C, vitamina B1 i hidrokortizona na klinički tijek i ishod u bolesnika sa 

septičkim šokom 

 

16. Marija Kusulja, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Usporedba prediktivne vrijednosti qSOFA, SOFA zbroja i SIRS kriterija u prediktivnoj 

smrtnosti odraslih bolesnika s izvanbolničkom bakterijemijom 

 

17. Petra Jurina, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Cijeljenje prijeloma lokalnom primjenom rekombinantnoga humanoga koštanoga 

morfogenetskoga proteina 6 i autolognoga krvnoga ugruška u osteoporotičnih štakora prethodno 

sustavno tretiranih bisfosfonatima 

 

18. Romana Tandara Haček, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Razvoj modela za predviđanje intervalnoga raka dojke na temelju pokazatelja 

Nacionalnoga programa ranog otkrivanja raka dojke u Republici Hrvatskoj 

 

19. Gentian Bajraktari, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Evaluation of vision-related quality of life in patients after vitrectomy following 

idiopathic epiretinal membrane (Procjena kvalitete života s obzirom na vidnu funkciju u 

pacijenata nakon vitrektomije učinjene zbog idiopatske retinalne membrane) 

 

20. Željko Rotim, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Procjena implanto-protetske terapije s obzirom na parodontni status bolesnika 

 

21. Valentina Karin Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Epigenetske promjene i ekspresija proteina PTCH1, SHh i IHh u seroznim karcinomima 

jajnika 

 

22. Mario Jeleč, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Građevinarstvo  

Tema: Posmična otpornost križno lameliranih drvenih grednih elemenata 

 

23. mr. sc. Tomislav Rastovski, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni  (doktorski) studij Građevinarstvo  

Tema: Modeliranje ključnoga skupa kompetencija za povećanje uspjeha upravljanja 

građevinskim projektima 

 

24. Krešimir Friganović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski 

studij Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Računalno otkrivanje fibrilacije atrija iz višekanalnoga elektrokardiograma 

 

25. Ivan Vican, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 
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Tema: Method for classification of fetal phonocardiography signals using empirical mode 

decomposition and psychoacoustic parameters (Metoda klasifikacije fetalnih fonokardioloških 

signala primjenom empirijske dekompozicije modova i psihoakustičkih parametara) 

 

26. Marko Racar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Primjena membranskih postupaka za obradu i oporabu otpadne vode postrojenja za 

preradu životinjskih nusproizvoda 

 

27. Leonard Bauer, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Priprava visokoporoznoga biorazgradljivoga i biokompatibilnoga materijala na temelju 

supstituiranoga hidroksiapatita 

 

28. Martina Zagvozda, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Građevinarstvo 

Tema: Nosivi sloj kolničkih konstrukcija nerazvrstanih cesta s biopepelom kao vezivom  

 

29. Božica Radoš, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij Tehnološki 

sustavi u prometu i transportu 

Tema: Modeliranje kapaciteta integrirane željezničke infrastrukture za prijevoz opasnih tvari 

 

30. Anamarija Marić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: The impact of personal attributes on increasing the success of complex projects  

(Povećanje uspješnosti složenih projekata unaprjeđenjem ljudskoga čimbenika) 

 

31. mr. sc Margareta Premužić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Geodezija i geoinformatika 

Tema: Analiza metoda obrade GNSS podataka u svrhu geokinematičkih i geodinamičkih 

istraživanja 

 

32. Alan Divjak, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko inženjerstvo i 

oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Proceduralno modeliranje prostorno nehomogenih mrežastih objekata za aditivnu 

proizvodnju 

 

33. Iva Mikulić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Novi model praćenja učinkovitosti ljudskih čimbenika u procesima 

 

34. Igor Piljić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Just-in-time  video  transcoding  system  on  heterogeneous  high  performance  

computing  architectures (Sustav  za  pravovremeno  videotranskodiranje  na  raznorodnim  

arhitekturama  za  računarstvo  visokih  performanci) 

 

35. Ana Agić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko inženjerstvo i 

oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Poboljšanje korisničkoga iskustva u virtualnoj stvarnosti postavljanjem parametara 

oblikovanja scene i načina kretanja 

 

36. Ivana Mandić Andačić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Prehrambena tehnologija 
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Tema: Primjena inovativnih procesnih tehnika radi smanjenja nastanka akrilamida u prženim 

proizvodima 

 

37. Lovro Babić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Stabilizacija dohotka u ratarskoj proizvodnji primjenom indeksnoga osiguranja  

 

38. Mateja Grubor, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću  bioulja i biougljena 

dobivenoga pirolizom 

 

39. Ivan Malenica, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Provedba upravnosudskih odluka u hrvatskom i poredbenom pravu 

 

40. Dajana Ćorić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim 

poduzećima u Republici Hrvatskoj 

 

41. Dina Liović, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih 

poduzeća 

 

42. Marija Crnković, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Rani odgoj i obvezno obrazovanje 

Tema: Neke odrednice otpornosti i njezin doprinos psihološkoj dobrobiti 

 

43. Borna Zgurić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Komparativna politika 

Tema: Komparativna analiza transformacija političkih sustava Tunisa, Egipta i Alžira 

 

44. Dalibor Kiseljak, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Utjecaj primjene Kinesio Taping metode na opseg pokreta natkoljenice u zglobu kuka i 

međumišićnu koordinaciju u području zdjelice 

 

45. Juraj Brozović, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Priprema i organizacija raspravljanja u parničnom postupku 

 

46. Luka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Pravne znanosti 

Tema: Fiskalna pravila i neovisne fiskalne institucije 

 

47. Frane Malenica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Sintetske složenice i tematske uloge u engleskom i hrvatskom jeziku 

 

48. Matea Filko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika  

Tema: Unutarleksičke i međuleksičke strukture imeničkoga dijela hrvatskoga leksika 

 



24 

 

49. Szilveszter Bality, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kroatistika 

Tema: Hrvatska knjiga u Mađarskoj od 1918. do 2015. 

 

50. Renata Vlahović Kruc, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Neki rezultati o kvazisimetričnim dizajnima s iznimnim parametrima 

 

51. Matea Puvača, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

Tema: Aproksimacije kvadratnih svojstvenih problema i primjene na optimizaciju prigušenja 

 

52. Tana Tandarić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Računalno istraživanje mehanizma ireverzibilne inhibicije enzima monoaminooksidaze 

B  

 

53. Marija Galić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Matematika 

tema: Analysis of a nonlinear three-dimensional problem of fluid, mesh and shell interaction 

Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 17. siječnja 2017.: 

Analiza nelinearnog trodimenzionalnog problema interakcije fluida, stenta i ljuske 

 

54. Marina Juretić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni doktorski studij Farmaceutske znanosti 

Tema: Biopharmaceutical evaluation of ophthalmic excipients using in vitro and ex vivo corneal 

models 

Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 10. lipnja 2015.: 

Biofarmaceutska ispitivanja oftalmičkih ekscipijensa na in vitro i ex vivo modelima rožnice 

 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

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

došlo do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 

 

PRIJEDLOG 

 

U okviru doktorskoga studija 

 

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

Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu 

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

ispravak teme: Seksualna revolucija u Hrvatskoj 1960-ih i 1970-ih godina 

 

 Petra Svoboda, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

odobrena tema: Utjecaj patogenoga Puumala i apatogenoga Tula hantavirusa na urođeni 

imunosni odgovor primarnih monocita i makrofaga 

ispravak teme: Utjecaj patogenoga Puumala i apatogenoga Tula ortohantavirusa na urođeni 

imunosni odgovor primarnih monocita i makrofaga 
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 Kaltrina Kryeziu, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicine and Health Sciences 

odobrena tema: Oštećenje aktivnosti maseteričnoga i temporalnoga mišića kod prijeloma 

kondila i angulusa mandibule  

ispravak teme: Masseter and temporalis muscle activity impairment in mandibular condyle and 

angle fractures (Oštećenje aktivnosti maseteričnoga i temporalnoga mišića kod prijeloma 

kondila i angulusa mandibule) 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje 

stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene teme doktorskih 

disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

 

11. Međunarodna suradnja  

 

Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj suradnji. 

 

 

 

12. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. točka 14. i članka 38. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na Statut Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je 

Fakultetsko vijeće Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo na sjednici 

održanoj 12. srpnja 2018. godine. 

 

II. 

Statut Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u privitku ove odluke 

i njezin je sastavni dio. 

 

 

13. Davanje suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.), 

održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

  O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 30. ožujka 
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2015., prijedlog koji je usvojilo Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 24. rujna 2018. godine. 

 

II.  

Predmetni pravilnik nalazi se u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio. 

 

 

14. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna 

u svrhu pokretanja postupka nabave građevinskih radova, specifičnih laboratorijskih 

instalacija i opreme, certificiranih mjernih sustava za emisije iz motora necestovnih pokretnih 

strojeva, na projektu Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim 

izgaranjem za necestovne pokretne strojeve u okviru Operativnog programa Konkurentnost 

i kohezija 2014-2020.  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Zvonimiru Guzoviću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna u svrhu pokretanja postupka nabave 

građevinskih radova, specifičnih laboratorijskih instalacija i opreme, certificiranih 

mjernih sustava za emisije iz motora necestovnih pokretnih strojeva, na projektu 

Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za 

necestovne pokretne strojeve u okviru Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014-2020. 

 

 

 

15. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na potpisivanje Ugovora o uslugama „Sustavno ispitivanje bioloških 

elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini“ s Hrvatskim 

vodama  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna,  a koje se odnose na potpisivanje 

Ugovora o uslugama „Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u 

površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini“ s Hrvatskim vodama. 

 

 

16. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 
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kuna, a koje se odnose na postupke javne nabave u okviru projekta „CeNIKS – Centar za 

Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. br 

K.K.01.1.1.02.0013.  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna,  a koje se odnose na postupke 

javne nabave u okviru projekta „CeNIKS – Centar za Napredna Istraživanja 

Kompleksnih Sustava“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za 

projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. br 

K.K.01.1.1.02.0013. 

 

 

17. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna 

kuna, a koje se odnose na postupke javne nabave u okviru projekta „CluK – Centar izvrsnosti 

u kemiji“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju 

iz Fondova u financijskom razdoblju 2014-2020. br K.K.01.1.1.02.0016.  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandri Čižmešija za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna,  a koje se odnose na postupke 

javne nabave u okviru projekta „CluK – Centar izvrsnosti u kemiji“ temeljem 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u 

financijskom razdoblju 2014-2020. br K.K.01.1.1.02.0016. 

 

 

18. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se 

odnose na potpisivanje ugovora radi financiranja projekta „Razvoj DIV elastične kopče“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Nevenu Kuspiliću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 
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vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora radi 

financiranja projekta „Razvoj DIV elastične kopče“. 

 

 

19. Davanje suglasnosti dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se 

odnose na potpisivanje ugovora radi financiranja projekta „Studija razvoja tramvajskog 

prometa Grada Zagreba“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj 

godini (2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Nevenu Kuspiliću za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u 

vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora radi 

financiranja projekta „Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba“. 

 

 

20. Ostalo 

 

Dekanica Vlahović-Štetić navodi da je Senat na sjednici u travnju nakon sastanka s dekanima 

usvojio plan upravljanja ljudskim resursima. Na toj sjednici prorektor Čović rekao je da je 

Sveučilište Ministarstvu dostavilo obračunski plan za svaku sastavnicu, a plan upravljanja ljudskim 

potencijalima je naprosto zbroj svih podataka koje su dekani dostavili. Ističe da to nije točno za 

Filozofski fakultet. Taj plan je za Filozofski fakultet manji za nešto više od dvadeset koeficijenata. 

Postavlja pitanje zašto se to dogodilo, zašto upozorenje nije došlo tada, je li se to dogodilo samo 

Filozofskom fakultetu te može li se ubrzati potpisivanje suglasnosti za radna mjesta budući da je 

Filozofski fakultet do sada zatražio 107 suglasnosti, a dobio 55 ili 56. 

 

Rektor Boras odgovara da je zaprimio pismo dekanice te da je jutros potpisao pisani odgovor na to 

pismo koji će se potom uputiti dekanici. 

 

Dekanica Perković Gamulin navodi da je na sjednici Senata u rujnu 2017. dobiveno produženje 

ugovora za asistente koji se financiraju iz zajedničkih sredstava Sveučilišta i sastavnica te je tada 

obećano da će se produžiti dalje. 

 

Rektor Boras navodi da se slaže da je potrebno daljnje produljenje ugovora te će se ta problematika 

iznijeti na idućoj sjednici Senata.  

 

Prorektor Šimpraga obavještava Senat  da je u Kini od 13.-15. rujna održan deseti međunarodni 

sajam inovacija i treći inovacijski forum gdje je poslano pet radova naših studenata. Osvojeno je pet 

medalja: FSB dobio je zlatnu i srebrnu medalju, FKIT srebrnu medalju, a TTF i Grafički fakultet 

brončane medalje. Zahvaljuje dekanima što su podržali ove aktivnosti. Dodaje da je u nepune četiri 

godine izlazaka naših znanstvenika i studenata na sajmove inovacija, Sveučilište dobilo 88 

priznanja. Obavještava i da je vezano za poziv za dostavu projektnih prijedloga ulaganja u 

infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacije Sveučilište je dobilo nešto više od 

200.000.000,00 za razvoj laboratorija te upućuje čestitke svim istraživačima. Također obavještava 

Senat o tome da su se Sveučilište i pojedini fakulteti pripremali za natječaj za brown field investicije, 

međutim nekoliko sati prije zaključenja natječaja došlo je do promjene uvjeta natječaja. Sveučilište 

je potrošilo velika sredstva za pripremu prijave na natječaj te je radi toga uložilo žalbu Ministarstvu 

regionalnoga razvoja. 
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Eva Kirchmayer-Bilić još jednom moli da se ozbiljno shvate vapaji profesora Midžića i dekana 

Cikojevića po pitanju opstanka umjetničkih akademija. Također im se zahvaljuje na svakom trudu 

i istupu u vezi te teme. 

 

Dekanica Bischof ističe da je na novom natječaju za ulaganje u znanost i inovacije od 140 projekata 

Sveučilište ima 69 ili 79. Izuzetno je bitno da se tu Sveučilište izbori za financiranje jer se radi o 

velikom broju projekata. 

 

Rektor Boras zahvaljuje svim dekanima kojima završava mandat na predanom radu i potpori 

Sveučilištu. 

 

 

*** 

 

      Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 13:00 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-10 

9. listopada 2018. 


