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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 13. ožujka 2018. 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. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

5. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak –predsjednica 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. Boris Brkljačić, Medicinski fakultet 

11. prof. dr. sc. Darko Macan,  Stomatološki fakultet 

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

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

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

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

16. prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galašev, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

17. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Ekonomski fakultet 

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

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

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

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

 - prof. dr. sc. NinaTepeš, Pravni fakultet 

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

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

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

25. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, Filozofski fakultet 

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

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

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

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

30. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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31. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

34. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

35. prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

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

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

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

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

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

41. prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Građevinski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

49. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

50. Danko Relić, Medicinski fakultet 

51. Daniel Hofman, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

52. Matej Koločaj, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

53. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

54. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

55. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

56. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

57. Mario Sladin, Šumarski fakultet 

58. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

59. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Ostali 

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

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

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

- Luka Jurdana, mag. iur., stručni savjetnik u Uredu za akademske poslove 
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- Nikolina Komljenović, mag. iur., stručna suradnica u Uredu za akademske poslove 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 9. redovitu sjednicu Senata u 349. 

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

dnevnoga reda na način da se: 

 točka 5. (Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.) 

mijenja i glasi - 5.1. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

i 5.2. Kriteriji za upis u akademskoj godini 2018./2019. u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis 

na preddiplomske i integrirane studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike 

Hrvatske  

 točka 9. (Financiranje znanstvene djelatnosti) mijenja i glasi: Davanje suglasnosti rektoru 

Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju 

znanstvene djelatnosti u 2018. godini u vrijednosti iznad tri milijuna kuna  

 iza točke 13. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurice Pavičića i prof. dr. sc. Dubravke Sinčić 

Ćorić dodaje nova točka 14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana 

Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikole Mrvca čime se preostale točke 

pomiču za jedan redni broj više 

 iza točke 16. (prijašnja točka 15.) Davanje suglasnosti na (novi) Statut Tekstilno-tehnološkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodaju nove točke  17. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni 

Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 18. 

Davanje suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o ustroju radnih mjesta Geodetskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čime se preostala točka pomiče za dva redna broja više 

 

 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 

2017./2018. – informacija  

 

2. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 

2017./2018.  

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. veljače 2018. i 7. izvanredne 

(izborne) sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održane 23. veljače 2018. 

 

4. Izbori u zvanja  

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

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

profesora 

4.3. Prijedlog rektora za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Alojzu Jembrihu  

4.4. Prijedlog rektora za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Nikoli Kujundžiću 

  

5.  

5.1. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih 

i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.  

5.2. Kriteriji za upis u akademskoj godini 2018./2019. u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis 

na preddiplomske i integrirane studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike 

Hrvatske  

 

6. Odluka o pokretanju javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete 

na Sveučilištu u Zagrebu  

 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

7.1. Dopuna mjesta izvođenja nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

7.2. Upis u upisnik studijskih programa za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski 

odgoj s izvođenjem u Čakovcu- obavijest  

 

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Klinička farmakologija s toksikologijom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

 

9. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o namjenskom 

institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna  

 

10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti  

 

11. Međunarodna suradnja 

 

12. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Grgića  

 

13. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurice Pavičića i prof. dr. sc. Dubravke Sinčić Ćorić  

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikole Mrvca  

 

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidije Cvikić, izv. prof. dr. sc. Siniše Opića i prof. dr. 

sc. Dubravke Težak  

 

16. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

17. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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18. Davanje suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o ustroju radnih mjesta Geodetskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

19. Ostalo 

19.1. Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih 

programa za 2018. godinu  

 

 

*** 

 

 

1. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 

2017./2018. – informacija  

 

 

 Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrade „Andrija 

Mohorovičić“, objavljuje 

 

N A T J E Č A J 

za dodjelu Nagrade “Andrija Mohorovičić”  

za akademsku godinu 2017./2018. 

 

I. 

Nagrada „Andrija Mohorovičić“ Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Nagrada) 

dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, 

promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka 

u području prirodnih znanosti. 

 

II. 

Nagrada se dodjeljuje godišnje. Svake se godine mogu dodijeliti najviše dvije nagrade. 

Prigodom jubileja Sveučilišta u Zagrebu te u drugim iznimnim prilikama može se 

dodijeliti i više nagrada. 

 

III. 

Prijedlog za dodjelu Nagrade treba sadržavati životopis predloženika te iscrpno 

obrazloženje. Prijedlogu se prilažu dokumenti (znanstveni radovi i drugi dokazi) koji 

ga potvrđuju. 

 

IV. 

Prijedlozi za Nagradu „Andrija Mohorovičić“ za akademsku godinu 2017./2018. 

upućuju se Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 29. lipnja 2018. godine. 

 

 

2. Raspisivanje natječaja za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 

2017./2018.  

 

 Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrade “Fran Bošnjaković”, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 9. sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održanoj 13. ožujka. 2018. godine donio je  

 

O D L U K U 



6 

 

 

o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade “Fran Bošnjaković” za akademsku 

godinu 2017./2018. 

 

I. 

Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković“ kojeg je 

Senat donio na svojoj 10. sjednici održanoj 8. srpnja 1994., predviđeno je: 

 

1. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene rezultate, 

promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 

stručnjaka u području tehničkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. 

2. Prijedlog za dodjelu Nagrade može utvrditi Fakultetsko vijeće svakog tehničkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

3. Prijedlog, koji se upućuje Senatu, mora sadržavati životopis predloženika te 

iscrpno obrazloženje, kojemu se prilažu znanstveni radovi i drugi potrebni dokazi. 

4. O prijedlozima prethodno raspravlja povjerenstvo od pet članova – redovitih 

profesora tehničkih fakulteta – koje imenuje rektor. 

5. Povjerenstvo Senatu podnosi izvješće s ocjenom i prijedlogom, na temelju kojega 

Senat natpolovičnom većinom glasova svojih članova odlučuje o dodjeli Nagrade. 

6. Nagrada se sastoji od diplome, medalje s likom Frana Bošnjakovića i određenog 

novčanog iznosa. 

7. Svake se godine dodjeluje jedna nagrada, iznimno dvije. 

8. Nagradu uručuje rektor na prigodnoj svečanosti, obično prigodom proslave Dana 

Sveučilišta, na kojoj su uz nagrađene prisutni svi članovi Senata i drugi uzvanici. 

 

II. 

Prijedlozi za Nagradu “Fran Bošnjaković” za akademsku godinu 2017./2018. 

upućuju se Senatu Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 29. lipnja 2018. godine. 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 6. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. veljače 2018. i 7. izvanredne 

(izborne) sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 

održane 23. veljače 2018. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 6. izvanredne sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 16. 

veljače 2018. i 7. izvanredne (izborne) sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. 

akademskoj godini (2017./2018.) održane 23. veljače 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. Prijedlog rektora za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Alojzu Jembrihu  

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus, te 

članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professsor 

emeritus te članka 21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 

svojoj 9. sjednici, donio je 

 

O D L U K U 

 

o  imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus                 

prof. dr. sc. Alojzu Jembrihu 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus  

dr. sc. Alojzu Jembrihu, redovitom profesoru u mirovini Hrvatskih studija Sveučilišta 

u Zagrebu, u sastavu: 

 

1. dr. sc. Anđela Frančić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Filozofski fakultet, 

predsjednica 

2. dr. sc. Vladimir Horvat, redoviti profesor u mirovini, Fakultet filozofije i religijskih 

znanosti, član  

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

 

II. 

Povjerenstvo će na temelju vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost 

dodjele počasnog zvanja te izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti Povjerenstvu 

za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
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4.4. Prijedlog rektora za imenovanje povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus prof. dr. sc. Nikoli Kujundžiću 

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus, te 

članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professsor 

emeritus te članka 21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 

svojoj 9. sjednici, donio je 

 

O D L U K U 

 

o  imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus                 

prof. dr. sc. Nikoli Kujundžiću 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnog zvanja professor emeritus  

dr. sc. Nikoli Kujundžiću, redovitom profesoru u mirovini Farmaceutsko-

biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 

 

1.dr. sc. Karmela Barišić, redovita profesorica u trajnom zvanju, Farmaceutsko-

biokemijski fakultet, predsjednica 

2dr. sc. Željan Maleš, redoviti profesor u trajnom zvanju, Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet, član  

3.akademik Marko Pećina, prof. emeritus, Medicinski fakultet, član 

 

II. 

Povjerenstvo će na temelju vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost 

dodjele počasnog zvanja te izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti Povjerenstvu 

za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu . 

 

  

5.  

5.1. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih 

i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da za akademsku godinu 2018./2019. sastavnice 

Sveučilišta u Zagrebu predlažu ukupnu upisnu kvotu od 12 972 upisna mjesta. Od toga 

je 11 055 (85,23%) upisnih mjesta predviđeno za redovite studente, 1464 (11,29%) za 

izvanredne studente, dok je za strane studente (bez EU državljana) predviđeno 453 

upisna mjesta (3,49%). U području prirodnih znanosti povećanje kvote predložio je 

Prirodoslovno-matematički fakultet (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički, +10 redovitih studenata).U području 

tehničkih znanosti povećanje su predložili Fakultet prometnih znanosti (preddiplomski 

sveučilišni studij Aeronautika, +10 redovitih studenata), Geodetski fakultet 

(preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika, +4 redovita studenta) i 

Grafički fakultet (preddiplomski sveučilišni studij Grafička tehnologija, smjer: Dizajn 

grafičkih proizvoda, +10 redovitih studenata). U području društvenih znanosti 

Ekonomski fakultet uvodi novi studijski program (preddiplomski sveučilišni studij 

Ekonomija, na engleskom jeziku, +50 redovitih studenata, +10 izvanrednih studenata, 

+40 stranih studenata) te predlaže povećanje kvota za dva postojeća  (integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, +125 redovitih 

studenata i +55 izvanrednih studenata; integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij Ekonomija, +15 redovitih studenata i +5 izvanrednih studenata). Učiteljski 

fakultet također predlaže povećanje kvote (preddiplomski sveučilišni studij Rani i 
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predškolski odgoj i obrazovanje, Zagreb +10 redovitih studenta; preddiplomski 

sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Čakovec +10 izvanrednih 

studenta; preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 

Petrinja +10 izvanrednih studenta). Unutar humanističkog područja kvote su povećali 

Filozofski fakultet (preddiplomski sveučilišni studij Nederlandistika, dvopredmetni, +2 

redovita studenta) i Hrvatski studiji (preddiplomski sveučilišni studij Filozofija, 

dvopredmetni, +15 redovitih studenata; preddiplomski sveučilišni studij Povijest, 

dvopredmetni +5 redovitih studenata). U umjetničkom području samo je Muzička 

akademija predložila povećanje kvota (studij Muzikologija: smjer Muzikologija, 

Etnomuzikologija, +2 redovita studenta; studij dirigiranje: smjer Dirigiranje, Zborsko 

dirigiranje, +1 redoviti student; studij za instrumentaliste, smjer Klavir, +2 redovita 

studenta; studij za instrumentaliste, smjer Violina, +1 redoviti student; studij za 

instrumentaliste, smjer Gitara, +1 redoviti student; studij za instrumentaliste, smjer 

Flauta, +1 redoviti student; studij za instrumentaliste, smjer Klarinet, +1 redoviti 

student; studij za instrumentaliste, smjer Fagot, +2 redovita studenta; studij za 

instrumentaliste, smjer Saksofon, +1 redoviti student; studij Glazbena pedagogija, +2 

redovita studenta), a Akademija dramske umjetnosti ove godine upisuje studente u 1. 

godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Suvremeni ples, smjerovi izvedbeni i 

nastavnički te preddiplomski sveučilišni studij Baletna pedagogija. Od ostalih 

sastavnica, povećanje je predloženo i na studijima Hrvatskog vojnog učilišta 

(preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo, +4 strana studenta; preddiplomski 

sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje, +6 stranih studenta). Nastavlja da je 

nekoliko sastavnica predložilo je i smanjenje upisne kvote za 2018./2019. akademsku 

godinu. U području prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet smanjio je 

kvotu na nekoliko studija (preddiplomski sveučilišni studij Matematika, -30 redovitih 

studenata; preddiplomski sveučilišni studij Matematika, smjer nastavnički, -20 

redovitih studenata; integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika 

i fizika, smjer: nastavnički, -6 redovitih studenata; integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij Fizika, smjer: nastavnički, -10 redovitih studenata). U 

području tehničkih znanosti Grafički fakultet (preddiplomski sveučilišni studij Grafička 

tehnologija, smjer: Tehničko-tehnološki, -10 redovitih studenata). Unutar 

biomedicinskog područja smanjenje kvote predložili su Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet (integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Farmacija, -2 strana 

studenta; integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Medicinska 

biokemija, -1 strani student) i Veterinarski fakultet (integrirani sveučilišni 

preddiplomski i diplomski studij Veterinarska medicina, -1 strani student). U 

humanističkom području Filozofski fakultet (preddiplomski sveučilišni studij Grčki 

jezik i književnost, dvopredmetni, -1 redoviti student; preddiplomski sveučilišni studij 

Judaistika, dvopredmetni studij, -14 redovitih studenata i -1 strani student; 

preddiplomski sveučilišni studij Latinski jezik i književnost, dvopredmetni, -2 redovita 

studenta; preddiplomski sveučilišni studij Psihologija, -7 stranih studenta). U 

umjetničkom području Muzička akademija (studij Muzikologija, dvopredmetno, -2 

redovita studenta; studij za instrumentaliste, smjer Udaraljke, -1 redoviti student; studij 

za instrumentaliste, smjer Klavir (Rijeka), -1 redoviti student). Na kraju dodaje da je 

predložena upisna kvota na ukupnoj razini povećana za 309 studenata u odnosu na 

upisnu kvotu za 2017./2018. i kao takva je u skladu s Ugovorom o sufinanciranju 

troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio upisne kvote za upis studenata 

u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na 

Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 
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5.2. Kriteriji za upis u akademskoj godini 2018./2019. u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis 

na preddiplomske i integrirane studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike 

Hrvatske  

 

Rektor Boras ističe da je prošle godine u ministarstvu donesena odluka kojom se 

omogućuje financiranje do 100 studenata iz hrvatske dijaspore na Sveučilištu u 

Zagrebu. Nakon provedene ankete, sastavnice su iskazale interes za 217 novih mjesta. 

Jučer je iz Ministarstva stigao dopis u kojem stoji da Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja potvrđuje da će se za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika 

hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u akademskoj godini 2018./2019. prvi put 

upišu prvu godinu studija osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih 

studenata tijekom trajanja upisanog studijskog programa. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić zahvaljuje sastavnicama na dostavljenim kriterijima za 

upis te ističe da su isti uvaženi. Uvažen je i kriterij da kandidati koji su završili 

srednjoškolsko obrazovanje izvan RH nemaju obvezu polaganja ispita državne mature 

u RH. Sastavnice će za upis u studijske programe uglavnom vrednovati uspjeh postignut 

u srednjoj školi uz obavezu polaganja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i 

sposobnosti. Dodaje da je Središnji državni ured za Hrvate izvan RH potvrdio svoju 

spremnost da verificira potrebnu dokumentaciju kandidata.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio kriterije za upis u akademskoj 

godini 2018./2019. u posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i 

integrirane studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske 

 

6. Odluka o pokretanju javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete 

na Sveučilištu u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da su od donošenja prethodnog Pravilnika donesene nove smjernice 

za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja pa su se ukazale potrebe za donošenjem novog  

Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Pravilnik je izradio Odbor za 

upravljanjem kvalitetom, a isti je prošao i Odbor za statutarna pitanja. Slijedi provođenje 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u trajanju od mjesec dana, stoga moli Senat da donese 

Odluku o pokretanju javne rasprave o Prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na 

Sveučilištu u Zagrebu.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je donio Odluku o pokretanju javne rasprave 

o Prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. 

 

 

 

 

7. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

7.1. Dopuna mjesta izvođenja nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektorica Hruškar navodi da je prijedlog  za dopunom  mjesta izvođenja nastave na 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Učiteljski studij (s engleskim 

jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  prošao sva nadležna sveučilišna tijela te 

dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju dopune 
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mjesta izvođenja nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 

Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio dopunu mjesta izvođenja 

nastave na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

studiju Učiteljski studij (s engleskim jezikom) Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

7.2. Upis u upisnik studijskih programa za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski 

odgoj s izvođenjem u Čakovcu- obavijest  

 

Prorektorica Hruškar izvještava Senat da je diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski 

odgoj s izvođenjem u Čakovcu upisan u Upisnik studijskih programa. 

 

 

8. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

8.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Klinička farmakologija s toksikologijom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička farmakologija s toksikologijom 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program)   prošao sva nadležna sveučilišna 

tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju 

prijedloga za prihvaćanjem nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog 

studija Klinička farmakologija s toksikologijom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička 

farmakologija s toksikologijom Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi 

program). 

 

 

9. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o namjenskom 

institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. godini u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna  

 

 Na temelju članka 21. stavka 1. točke 25., a u vezi s člankom 13. stavkom 2. Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damiru Borasu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Sveučilišta u Zagrebu radi potpisivanja 

Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. 

godini u vrijednosti iznad tri milijuna kuna. 
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10. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti  

 

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

područja razmotrila i donijela sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

 

 

1. Tihana Bagarić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Koncentracije cinka, albumina, C reaktivnoga proteina i interleukina 6 u serumu 

bolesnika s velikim depresivnim poremećajem i depresivnom epizodom bipolarnoga 

poremećaja 

 

2. Petra Dinjar Kujundžić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Hepatitis E virusna infekcija nakon transplantacije jetre 

 

3. Donjeta Hajdari, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Types and susceptibility profiles of Cryptococcus neoformans in enviromental samples 

in Croatia and Kosovo (Tipovi i profili rezistencije vrste Cryptococcus neoformans u okolišnim 

uzorcima u Hrvatskoj i u Kosovu) 

 

4. Ozren Kubat, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicine and Health Sciences 

Tema: The effect of Spinopelvic parameters on the development of proximal junctional 

kyphosis in early onset scoliosis (Učinak Spinopelvininih parametara na razvoj kifoze 

proksimalnoga spoja u ranopojavnih skolioza)  

 

5. Nikola Ivan Leder, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Učinkovitost zaštite dojke od zračenja omatanjem prsišta tijekom kompjutorizirane 

tomografije abdomena 

 

6. Marko Mance, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost veličine, smještaja i histoloških karakteristika duktalnoga invazivnoga 

karcinoma s termografskim karakteristikama dojke 

 

7. Jasenka Petrović Jurčević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj Gravesove orbitopatije na promjenu refrakcijske vrijednosti oka 

 

8. Faton Sermaxhaj, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicine and Health Sciences 
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Tema: The role of Interleukin-7 serum levels as a  biological marker in breast cancer (Uloga 

koncentracije interleukina 7 u serumu kao biološkoga biljega u raku dojke) 

 

9. Marija Štanfel, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Utjecaj tipa operacije makularne rupe na oporavak vidne funkcije i kvalitetu života 

 

10. Renata Vrsalović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost koncentracije limfopoetina strome timusa u serumu s fenotipom astme dječje 

dobi 

 

11. Tomislav Krčmar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Akutna okluzija koronarne arterije kao predkazatelj ishoda bolesnika s akutnim 

infarktom miokarda 

 

12. Biljana Kosanović Rajačić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Učinak terapije svjetlom na koncentracije moždanoga neurotrofnoga čimbenika u plazmi 

i interleukina-6 u serumu bolesnika s terapijski rezistentnim depresivnim poremećajem 

 

13. Branko Bakula, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Povezanost visine kolorektalne anastomoze i funkcije anorektuma 

 

14. Irena Makovac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Mutacija V600E gena BRAF i izraženost proteina CPSF  kao prognostički pokazatelji 

papilarnoga karcinoma štitnjače 

 

15. Vedran Ostojić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

Tema: Promjene razine izotipova specifičnih imunoglobulina u atopičara i zdravih ispitanika 

prije i tijekom prirodne izloženosti peludu biljke Ambrosia elatior L. 

 

16. Domagoj Rašić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo  

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

 

17. mr. sc. Milena Trutina Gavran, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Procjena citotoksičnoga i genotoksičnoga utjecaja suvremenih dentalnih materijala in 

vivo 

 

18. Ivan Katalinić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 
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Tema: Fotodinamsko-antibakterijski učinak diodnoga lasera valnih duljina 445/970 nm na 

mikroorganizme Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans i Candida albicans  u 

korijenskim kanalima zuba in vitro 

 

19. Dean Sumić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Poslijediplomski doktorski 

studij Tehnološki sustavi u prometu i transportu 

Tema: Model odlučivanja u brodskoj pogibeljnoj situaciji zasnovan na agentima 

 

20. Željko Jurić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Unaprijeđeni model za izračun ugljikova otiska poslovnih subjekata 

 

21. Davor Mandić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Procjena mehaničkih svojstava zavarenoga spoja primjenom instrumentirane Charpy 

metode 

 

22. Ivan Pavić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Optimal energy and reserves scheduling through controllable charging and discharging 

of a fleet of electric vehicles (Određivanje optimalnoga rasporeda nabave energije te pružanja 

rezerve kroz upravljivo punjenje i pražnjenje flote električnih vozila) 

 

23. Sabina Krivec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Electron transport in ultra-thin strained InGaAs MOS devices (Transport elektrona u 

ultratankim napregnutim InGaAs MOS elementima) 

 

24. Paulina Dučkić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Modeliranje ukupnoga neutronskoga faktora nakupljanja metodom potpornih vektora 

 

25. Željko Šreng, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij Građevinarstvo  

Tema: Definiranje metodologije određivanja koeficijenta odumiranja pokazatelja fekalnoga 

onečišćenja u uvjetima pronosa kroz krški vodonosnik 

 

26. Vanja Jović, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Doktorski studij Grafika 

Tema: Inklinacije grafičkih zapisa 

 

27. Tonka Ninčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth./ 

G. Don) 

 

28. Tomislav Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj kategorija rashoda za obranu na zaposlenost u državama članicama NATO-a  
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29. Kristina Devčić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Panel modeli inozemne turističke potražnje u Republici Hrvatskoj i konkurentskim 

zemljama 

 

30. Nina Baković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Odrednice održivog razvoja turizma u funkciji socio-ekonomske revitalizacije Gorske 

Hrvatske 

 

31. Marijana Dragoslavić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Kvaliteta prijateljstva i nasilje među adolescentima u stvarnome i virtualnome svijetu 

 

32. Matija Miloš, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  

 Pravne znanosti 

Tema: Razvojne, normativne i funkcionalne perspektive međuodnosa građanskih inicijativa i 

političkoga predstavništva 

 

33. Marija Jurčević, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj integriranih sustava upravljanja na poslovanje poduzeća u trgovini u Republici 

Hrvatskoj  

 

34. Mario Lovrić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Vrjednovanje i usporedba uspješnosti različitih programa poduke djece neplivača 

 

35. Mirjana Berković-Šubić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Povezanost depresije, katastrofiziranja i jačine boli s funkcionalnom onesposobljenošću 

bolesnika s kroničnom križoboljom prije i nakon terapijskih vježbi 

 

36. mr. sc. Dragomir Gabrić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Usporedno istraživanje specifičnosti menadžmenta u kineziološkoj rekreaciji i drugim 

djelatnostima 

 

37. Nika Bačić Selanec, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Europsko pravo 

Tema: A realist account of European Union citizenship (Građanstvo Europske unije iz 

perspektive pravnoga realizma) 

 

38. Elena Eror, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Glotodidaktika 

Tema: Prikaz slučaja uravnotežene hrvatsko-ruske dvojezičnosti 
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39. Juraj Balić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski studij Povijest 

Tema: Lička krajiška pješačka pukovnija od 1736. do 1809. godine 

 

40. mr. sc. Zdenka Burda, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Svrha ili opći cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od sedamdesetih godina do danas 

 

41. Vjera Duić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 

Tema: Iskustva pacijenata i stigmatizacija medicinski potpomognute oplodnje 

 

42. mr. sc. Igor Mrkalj, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Ljudski gubitci u Glini i glinskom kotaru u Drugom svjetskom ratu 

 

43. Ana Đordić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture  

Tema: Uspostavljanje modela filmske edukacije u srednjoj školi 

 

44. mr. sc. Nataša Možgon Kauzlarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Pedagogije 

Tema: (A)simetričnost nastavne komunikacije u istraživački usmjerenoj nastavi  

 

45. Marinko Leš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma 

Tema: Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume 

 

46. Ana Radina, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij  

 Pravne znanosti 

Tema: Pravo djeteta na slobodu vjeroispovijedi 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja 

doktorata znanosti i umjetnosti. 

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove, na temelju izvješća Koordinacijskog povjerenstva 

sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, 

donijelo je sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

 

1. Sanja Lozančić, Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij Povijest 

stanovništva, 
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Tema: Grad Hvar u 19. stoljeću prema katastru Franje I.  

 

 

Povjerenstvo za doktorske radove predlaže 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 

 

1. Margareta Lekić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Kiparstvo 

odobrena tema: Artificijelna priroda u skulpturi kao prikaz neodvojivosti čovjeka od 

tehnološkoga napretka 

ispravak teme: Redefinicija skulpture upotrebom suvremenih materijala 

 

Predlaže se Senatu odobrenje postupka i pokretanje stjecanja doktorata znanosti i umjetnosti. 

 

 

Profesorica Čižmešija postavlja pitanje nije li kod teme pod rednim brojem 40. potrebno iza 

riječi „sedamdesetih godina“ dodati riječi  „dvadesetoga stoljeća“. 

 

Dekanica Vlahović Štetić navodi da jest potrebno navesti „dvadesetoga stoljeća“. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je, uz gore navedenu izmjenu, prihvatio 

navedene teme doktorskih disertacija te odobrio pokretanje postupka stjecanja 

doktorata znanosti. 

 

 

11. Međunarodna suradnja 

 

Prorektor Judaš izvještava o ovotjednom Erasmus staff week-u gdje prisustvuju kolege iz 

osamnaest zemalja.  

 

 

12. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zorana Grgića  

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 
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Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Agronomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. ZORANA GRGIĆA za mandatno razdoblje od 3 

(tri) akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.). 

 

 

13. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jurice Pavičića i prof. dr. sc. Dubravke Sinčić Ćorić 

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Ekonomskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. JURICE PAVIČIĆA i prof. dr. sc. 

DUBRAVKE SINČIĆ ĆORIĆ za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske 

godine (2018./2019. i 2019./2020.). 

 

  

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Nikole Mrvca  

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Grafičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. NIKOLE MRVCA za mandatno razdoblje od 2 

(dvije) akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.). 

 

 

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženika za dekana Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidije Cvikić, izv. prof. dr. sc. Siniše Opića i prof. dr. 

sc. Dubravke Težak  

 

 Na temelju članka 21. točke 15. i članka 42. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

I. 

Daje se suglasnost na programe rada predloženika za dekana Učiteljskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. DUBRAVKE TEŽAK, izv. prof. dr. sc. LIDIJE 

CVIKIĆ i izv. prof. dr. sc. SINIŠE OPIĆA za mandatno razdoblje od 3 (tri) 

akademske godine (2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.). 

 

16. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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 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 Statut Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

kojeg je Fakultetsko vijeće Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

usvojilo na sjednici održanoj 5. ožujka 2018. godine. 

 

 

17. Davanje suglasnosti na Odluku o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu, donio je sljedeću 

 

  O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Odluku o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Tekstilno-

tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odluku koju je usvojilo Fakultetsko 

vijeće Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 5. 

prosinca 2017. godine. 

 

 

18. Davanje suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o ustroju radnih mjesta Geodetskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

davanja suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u 

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

Sveučilišta u Zagrebu, donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

 I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o ustroju radnih mjesta Geodetskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, Odluku koju je usvojilo Fakultetsko vijeće Geodetskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine. 

 

19. Ostalo 

 

19.1. Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih 

programa za 2018. godinu  

 

Predstavnik Studentskog zbora Nediljko Jerković obavještava Senat da je raspisan natječaj 

za sufinanciranje studentskih programa za 2018. godinu. Uvedene su određene izmjene pa se 
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tako više ne dodjeljuju novčani iznosi za izvođenje programa. Također, objašnjeno je 

predlaganje ponuda te je dodana izmjena o nabavci opreme.   

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio Natječaj Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa za 2018. godinu 

 

 

19.2. Rektor Boras obavještava Senat da 25. svibnja 2018. stupa na snagu Opća Uredba o zaštiti 

osobnih podataka (GDPR), a prema toj Uredbi sastavnice su dužne imenovati povjerenike koji 

će voditi brigu o informatičkoj sigurnosti, privatnosti i dostupnosti podataka. Dodaje da će se 

neke dosadašnje prakse po tom pitanju  morati napustiti, a u svrhu adekvatne zaštite podataka. 

Smatra da je potrebno dodatno educirati osoblje te moli dekane da povedu računa o tome. 

 

19.3. Profesor Bakić navodi da je do 31. siječnja 2018. bilo potrebno predati plan zapošljavanja za 

ovu godinu, a donošenje toga plana je, sukladno Statutu Sveučilišta, u nadležnosti Senata. 

Senat o tome nije obavješten niti je raspravljao pa postavlja pitanje je li taj plan zapošljavanja 

u međuvremenu poslan te može li Senat barem sada saznati što u tom planu piše. 

 

Rektor Boras  navodi da se Sveučilište financira u okviru cjelovitog iznosa iz kojeg se potom 

financiraju i radna mjesta. Sveučilište je redovito komuniciralo s Ministarstvom u vezi tog 

pitanja, a sukladno odlukama Rektorskoga zbora. Dužnost Sveučilišta je donijeti financijski plan 

što je i učinjeno, a taj plan sadrži podatke dostavljene od strane sastavnica. U međuvremenu je 

iz Ministarstva na pojedine sastavnice stigao nepotpisani dopis u kojem se navodi da se neka 

mjesta ne odobravaju i da su u tijeku pregovori jer je prema njihovim projekcijama premašen 

cjeloviti iznos u iznosu od 5.000.000,00 kuna. Sveučilište u Zagrebu je jedino sveučilište koje 

nije premašilo novčani iznos iz prošlogodišnje odluke Sabora. Rektor navodi da će dan nakon 

sjednice Senata delegacija na čelu s dekanom Glihom održati sastanak u Ministarstvu o toj temi. 

Ističe da se Sveučilište u kreiranju financijskoga plana u potpunosti držalo zakona te će se sve 

nedoumice razjasniti. Navodi da nikakvi pregovori nisu bili u tijeku te da se upis u Centralni 

obračun plaća (COP) ne može  radi toga uskratiti. Što se tiče planova zapošljavanja, Senat 

donosi financijski plan koji uključuje svako pojedino radno mjesto, a na temelju prijedloga 

sastavnica odnosno dekana. Po pitanju upisa u COP, ističe da postoje sve zakonske pretpostavke, 

odnosno i suglasnost i koeficijent te da će se na Ministarstvu to i razjasniti. 

 

Profesor Bakić navodi da nije razumio ovaj odgovor iako su njegova pitanja bila krajnje jasna. 

Stoga ponavlja pitanje može li Senat saznati kakav plan zapošljavanja je poslan na Ministarstvo 

za 2017. i 2018. godinu. 

 

Rekor Boras odgovara da se planovi zapošljavanja ne donose za pojedinu godinu nego su to 

dugoročni planovi zapošljavanja koji se svake godine izvršavaju u dogovoru s dekanima. 

Ministarstvo ima pravo tražiti samo podatke u financijskom smislu jer je to ono što je relevantno 

Ministarstvu. Cijeli Rektorski zbor protivi se miješanju Ministarstva u kadrovsku politiku jer to 

nije predviđeno Zakonom niti Ustavnom odredbom o autonomiji sveučilišta. Ono što zahtjeva 

profesor Bakić, Ministarstvo ne može tražiti.  

 

Profesor Bakić navodi da se ovdje ne radi samo o radnim mjestima na sastavnicama, već i o 

radnim mjestima na rektoratu i u drugim službama koje se ne tiču izravno sastavnica. Ponavlja 

svoje pitanje još jednom: Može li Senat biti upoznat s onime što je poslano na Ministarstvo za 

2017. i 2018. godinu? 

 

Prorektor Čović odgovara da se u Statut predviđa samo planove zapošljavanja za 

znanstveno/umjetničko nastavna zvanja, a ne i administrativna. Onog trenutka kada su radna 

mjesta pretvorena u neku vrstu robe koja se zove koeficijenti, onda ovakav način postavljanja 

problema postaje besmislen. U Ministarstvo je poslan zbroj podataka dostavljenih od sastavnica, 
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a po uputi Senata i u okviru koeficijenata kojima institucija raspolaže. Sutra će se o tome 

raspravljati na sastanku u Ministarstvu. Po izračunima načinjenima u Ministarstvu, na 

1.100.000.000,00 kuna prekoračenje je napravljeno za 5.000.000,00 kuna što je manje od 0,5%. 

Upisivanje u COP je potrebno zato što ministarstvo izdaje prethodnu suglasnost koja se odnosi 

na ukupni iznos predviđen u proračunu. Temeljem te suglasnosti Sveučilište izdaje posebne 

suglasnosti te provodi i realizira natječaje. Ministarstvo od tog trenutka ne može zabranjivati 

upis u COP jer je izdavanjem prethodne suglasnosti cijeli postupak odobravanja gotov. Što se 

tiče koeficijenta danog na raspolaganje Sveučilištu, ministarstvo ne uzima u obzir izdane, ali 

nerealizirane suglasnosti te razvojne koeficijente o kojima je već ranije bilo riječi. 

 

Prorektor Lazibat dodaje da Sveučilište svake godine putem konsolidiranog financijskog 

plana šalje ministarstvu podatke o ukupnom financiranju iz cjelovitoga iznosa. Ministarstvo je 

po zakonu dužno financirati taj cjeloviti iznos. Zabunu sada stvara to što je u Ministarstvu 

pokrenuta nova politika upravljanja ljudskim potencijalima, a to je upravljanje preko 

koeficijenata. Izvještaji o koeficijentima nemaju zakonsko uporište te su izjave o prekoračenju 

koeficijenata unutar Sveučilišta insinuacije. Predstavnici Ministarstva su priznali svoju grešku i 

ispričali se. Ono što se želi ovime postići je da kadrovsku politiku kreira Ministarstvo. Za to ne 

postoji zakonsko niti ustavno uporište te kadrovsku politiku može provoditi isključivo 

Sveučilište, odnosno dekani. Suma svih radnih mjesta vidljiva je u konačnom konsolidacijskom 

izvješću.  

 

Profesor Jovanović navodi da se ovdje vode dvije rasprave. Jedna je odnos Ministarstva prema 

Sveučilištu, a druga se tiče interne informiranosti na Sveučilištu. Smatra da bi bilo korisno da 

se u narednom razdoblju rektorskoga mandata stvori interni plan zapošljavanja nevezano za ono 

što se šalje Ministarstvu, a kako bi Sveučilište bilo sa svime upoznato i zajednički išlo naprijed 

i razvijalo se.  

 

Rektor Boras odgovara da budući plan zapošljavanja ovisi o budućim pregovorima te će Senat 

zajednički i u dogovoru s dekanima donijeti o tome odluku. Svaka sastavnica je upoznata sa 

svojim potrebama te podnosi godišnji izvještaj koji će u skupnom izvještaju biti predočen 

Senatu. Očekuje se realan rast Sveučilišta prema strateškim odrednicama RH te rast u udjelu 

BDP-a. 

 

 

 

*** 

 

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

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-5 

22. ožujka 2018. 

 


