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ZAPISNIK 

 

1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 

u utorak, 16. listopada 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 

- 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. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkog 

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. Tomislav Dobranić, Veterinarski fakultet 

9. prof. dr. sc. Zoran Grgić,  Agronomski fakultet 

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

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

12. prof. dr. sc. Stjepan Pervan, Šumarski fakultet 

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

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

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

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

17. prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet 

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

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

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

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

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

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

24. prof. dr. sc. Nils Paar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

27. izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

28. doc. dr. dr. sc. Mihaela Vranić, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

30. prof. dr. sc. Joško Parunov, Fakultet strojarstva i brodogradnje 

31. prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, Fakultet prometnih znanosti 

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

33. prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Geotehnički fakultet 
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34. prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, Građevinski fakultet 

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

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

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

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

39.izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti 

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

41. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

42. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

43. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

44. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 

45. Kristina Čerkez, Prirodoslovno-matematički fakultet 

46. Matej Smetiško, Fakultet političkih znanosti 

47. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

48. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

49. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

50. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

 

Ostali 

- doc. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- prof. dr. sc. Gordana Pavlović, Tekstilno-tehnološki fakultet 

- prof. dr. sc. Zoran Kurelić, Fakultet političkih znanosti  

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

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

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

 

 

 

*** 
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Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 1. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje izmjene i dopune 

dnevnoga reda na način da se: 

 

 iza točke 10. Davanje suglasnosti dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

se odnose na potpisivanje ugovora u svrhu financiranja projekta „Centar za ljevarstvo - 

SIMET“  doda nova točka 11. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti 

iznad tri milijuna, a koje se odnose na nabavu znanstveno-istraživačke opreme za realizaciju 

projekta "Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)" 

čime se točka Ostalo pomiče za jedan redni broj više 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 28. rujna 2018.  

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

3. Financijska pitanja 

4. Izvješće o upisima u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. (rezultati oba upisna 

roka)  

5. Sveučilišna nastavna literatura  

6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Odnosi s javnošću Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Dječja kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

7. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

8. Međunarodna suradnja 

9. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

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

a koje se odnose na potpisivanje ugovora u svrhu financiranja projekta „SMART UTX: 

Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima“  

10. Davanje suglasnosti dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

koje se odnose na potpisivanje ugovora u svrhu financiranja projekta „Centar za 

ljevarstvo - SIMET“  
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11. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

koje se odnose na nabavu znanstveno-istraživačke opreme za realizaciju projekta 

"Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)"  

12. Ostalo 

 

 

*** 

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 

Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 28. rujna 2018.  

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 14. redovite sjednice 

Senata Sveučilišta u Zagrebu u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održane 28. 

rujna 2018. 

 

 

2. Izbori u zvanja  

 

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. 

 

 

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

profesora 

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 

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

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

 

3. Financijska pitanja 

 

Rektor Boras obavještava članove Senata da je u tijeku evaluacija ponude koja je donesena 

odlukom Vlade u vezi programskih ugovora, o čemu je bilo riječi na prethodnoj sjednici Senata. 

Ta odluka je uvjetna utoliko što se o istoj treba očitovati Rektorski zbor. Na sastanku dekana 

jednoglasno je zaključeno da ovaka ponuda, dok se ne pokriju infrastrukturni troškovi 

Sveučilišta, nije prihvatljiva. 29. listopada održat će se Rektorski zbor, a na sjednicu će biti 

pozvani ministrica i premijer. Odbor za proračun ustanovio je da Sveučilištu nedostaje do 

220.000.000,00 kuna. Treba odvajati znanost od ukupnih troškova. Ukupni troškovi su vezani 

odlukom Sabora. Projekcijama iz 2017. godine udio financiranja znanosti bi pao na 0,6% što je 

puno manje od onoga što ukazuje prihvaćena strategija razvoja obrazovanja. Dodaje na kraju da 

hrvatska sveučilišta moraju prvenstveno imati pokrivene osnovne troškove, a tek nakon toga se 

može raspravljati o drugim potrebama države. S predloženim financiranjem pogotovo ne mogu 

ostati akademije, a najviše je također zakinuto humanističko područje. 
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4. Izvješće o upisima u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. (rezultati oba upisna 

roka)  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je za akademsku godinu 2018./2019. Sveučilište u 

Zagrebu raspisalo Natječaj s ukupnom upisnom kvotom od 12 982 upisna mjesta. Od toga je 11 

055 upisnih mjesta (ili 85%) bilo predviđeno za redovite studente, 1 464 (11%) za izvanredne 

studente, dok su za strane studente (bez EU državljana) bila predviđena 463 upisna mjesta (4%). 

Popunjenost ukupne kvote za Sveučilište u Zagrebu u srpnju je bila 76,94% pri čemu je 

popunjenost na redovitim studijima iznosila 82,72%. Nakon rujanskog upisnog roka na 

sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisalo se ukupno 10 954 studenta što u ukupnoj kvoti znači 

popunjenost od 84,38% (prošle godine 88,98%). Popunjenost na razini redovitih studenata je 

88,77% (prošle godine 92,72%), odnosno upisano je 9 813 redovitih studenata. Na izvanrednim 

studijima popunjenost je 70,07% (prošle godine  80,07%), odnosno upisano je 1 035 izvanrednih 

studenata. Najslabija je popunjena kvota za strance i iznosi 22,89% (prošle godine 21,75%), 

upisano je 106 stranih studenata. Nepopunjenih mjesta nakon upisa ostalo je sveukupno 2028. 

Na nekim studijima došlo je do neznatnog upisa izvan odobrene upisne kvote iz opravdanih 

razloga kao što su: prenamjena nepopunjene kvote za strane državljane, upis temeljem posebnog 

statusa, jednak broj bodova na razredbenom postupku i sl. U prirodoslovnom području (PMF) 

ukupna popunjenost je 86,77%. Sveukupno je preostalo 100 upisnih mjesta i to najvećim 

dijelom na nastavničkim studijima (Matematika i fizika, Fizika i informatika, Fizika i kemija). 

U tehničkom području ukupna je popunjenost 79,1% sa 699 nepopunjenih upisnih mjesta. 

Najviše slobodnih mjesta preostalo je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (275), Prometnom 

fakultetu (245), Geotehničkom fakultetu (74) te na Metalurškom fakultetu (63). U 

biomedicinskom području ostvarena je najveća popunjenost 99,75%. Ostalo je nekoliko 

nepopunjenih mjesta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu (1) i Stomatološkom fakultetu 

(2), na Veterinarskom fakultetu nema slobodnih mjesta, dok na Medicinski fakultet upisan jedan 

student s posebnim statusom, izvan redovne kvote (popunjenost 100,28%). Unutar biotehničkog 

područja popunjenost je 72,11% sa sveukupno 258 slobodnih mjesta od čega je najviše ostalo 

na Šumarskom fakultetu (183) i Agronomskom fakultetu (75). U društvenom području 

popunjenost je također visoka s 90,42%. Nepopunjenih mjesta ima 480 i to najviše na 

Kineziološkom fakultetu (150) te na Ekonomskom fakultetu (142) i Fakultetu organizacije i 

informatike (82). Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu je popunjenost 100%. Unutar 

humanističkog područja popunjenost je 78,01% sa 364 slobodna mjesta. Preostala nepopunjena 

mjesta najvećim dijelom su na studijima Filozofskog fakulteta (183), na Katoličkom 

bogoslovnom fakultetu (142) i Hrvatskim studijima (31). U umjetničkom području popunjenost 

je 83,83% (43), a najviše nepopunjenih mjesta je na Akademiji dramske umjetnosti (25). U 

kategoriji sveučilišnih studija popunjenost iznosi 60,95% (82). Najviše slobodnih mjesta 

preostalo je na preddiplomskom sveučilišnom studiju Energetska učinkovitost i obnovljivi 

izvori energije (33). Najveću popunjenost od 96,08% ima preddiplomski studiji Vojno vođenje 

i upravljanje Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog vojnog učilišta „dr. Franjo Tuđman“ (49). U 

posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH upisalo se 12 studenata i to na: Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet (2), Ekonomski fakultet (1), Fakultet elektrotehnike i računarstva (1), 

Fakultet strojarstva i brodogradnje (1), Farmaceutsko-biokemijski fakultet (2), Hrvatski studiji 

(3), Katolički bogoslovni fakultet (1) i Pravni fakultet (1). 

 

 

5. Sveučilišna nastavna literatura  

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu 

Sveučilišta u Zagrebu primilo od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge 

za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 99. sjednici Povjerenstva, održanoj 2. 

listopada 2018., razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s 
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cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno 

pročitali recenzije rukopisa i dopise sastavnica, Povjerenstvo je donijelo 

 

PRIJEDLOG 

 

o odobravanju sljedećih naslova: 

 

MLJEKARSKA MIKROBIOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autorica: prof. dr. sc. Dubravka 

Samardžija. Predlagatelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

PRINCIPI PRODAJE I PREGOVARANJA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. dr. sc. Marija 

Tomašević Lišanin, izv. prof. dr. sc. Selma Kadić-Maglajić, dr. sc. Nikola Drašković. 

Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

NEUROKIRURŠKE POSLJEDICE BOLESTI SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA, 
sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Tomislav Sajko i prof. dr. sc. Krešimir Rotim. 

Predlagatelj je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

 

L'ITALIANO CON I LIBRETTTI D'OPERA, sveučilišni udžbenik, autorica: Maura Filippi, 

viši predavač. Predlagatelj je Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ANATOMIJA, sveučilišni udžbenik, urednici hrvatskog izdanja: prof. dr. sc. Ivan Vinter, prof. 

dr. sc. Vedran Katavić, prof. dr. sc. Zdravko Petanjek. Naslov izvornika: Duale Reihe 

Aanatomie, 3. Auflage (na njemačkom jeziku). Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

AKUTNO OŠTEĆENJE BUBREGA, sveučilišni priručnik, urednik: prof. dr. sc. Petar Kes. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

EPILEPSIJA - DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PRISTUP, sveučilišni priručnik, 

urednici: prof. dr. sc. Željka Peterlin Gadže, prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, prim. dr. Sibila 

Nanković i prim. mr. sc. Vlatko Šulentić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

NEUROLOŠKI PREGLED - STRUKTURIRANI PRISTUP, sveučilišni priručnik, urednik: 

prof. dr. sc. Branko Malojčić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, urednica: prof. dr. sc. Smilja 

Kalenić. Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

HITNA DENTALNA I MEDICINSKA STANJA U ORDINACIJAMA DENTALNE 

MEDICINE, sveučilišni priručnik, urednica izdanja: prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras i 

suradnici. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

MORFOLOŠKE OSOBITOSTI GMAZOVA, sveučilišni priručnik, autorica: prof. dr. sc. 

Srebrenka Nejedli. Predlagatelj je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

 

6. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 
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1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Odnosi s javnošću Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta 

u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s javnošću Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %) 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 Odnosi s 

javnošću Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Odnosi s 

javnošću Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 

 

 

2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Dječja kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (novi program)  

 

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

poslijediplomskog specijalističkog studija Dječja kirurgija Medicinskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (novi program)  prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna mišljenja. 

U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju prijedloga za prihvaćanjem nastavnog 

plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Dječja kirurgija Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija Dječja kirurgija 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

 

7. 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. Damjan Čakmak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Optimization of dynamic behaviour of advanced active structures (Optimizacija 

dinamičkoga ponašanja naprednih aktivnih konstrukcija) 

 

2. Tin Brlić, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Doktorski studij Strojarstvo, 

brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Pojava Lüdersovih linija kod niobijem mikrolegiranoga čelika 

 

3. Ivana Carević, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Karakterizacija cementnih kompozita s letećim pepelom od drvne biomase 
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4. Ivan Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Optimizacija pokazatelja primjenjivosti spregnutih željezničkih grednih mostova s 

vanjskim prednapinjanjem 

 

5. Vladimir Cviljušac, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Razvoj sustava rekonstrukcije tiskanih računalno generiranih holograma 

 

6. Habib Hasani, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, Doktorski studij 

Tehnološki sustavi u prometu i transportu 

Tema: Model procjene rizika od prometnih nesreća mladih vozača identifikacijom subjektivnih 

i objektivnih čimbenika 

 

7. Dorela Dujmušić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Doktorski studij Grafičko 

inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Teme: Razvoj plauzibilnih modela za rekonstrukciju grafičko-tehnoloških parametara 

Zagrebačke lanene knjige 

 

8. Sunčana Kusturin, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Kvaliteta života mladih nakon iskustva institucijske skrbi 

 

9. Elizabeta Najman Hižman, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Strukturno nasilje: perspektive osoba s cerebralnom paralizom, članova njihovih 

primarnih obitelji i stručnjaka 

 

10. mr. sc. Mijo Renić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj kognitivne komponente stava prema poduzeću na lojalnost klijenata 

 

11. Dalibor Vrgoč, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Terminološki aspekti stvaranja hrvatskoga vojnoga nazivlja 

 

12. Damir Sekulić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Jaspersova ideja filozofijske logike 

 

13. Dino Dumančić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktika 

Tema: Second Language Teacher Motivation - The Role of Emotions and Emotion Regulation 

(Motivacija nastavnika inoga jezika - uloga emocija i regulacije emocija)  

 

14. Gilbert Hofmann, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Komunikacijske kompetencije fizioterapeuta 

 

15. Ines Rezo, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Uloga individualnih čimbenika u povezanosti doživljaja ekonomskih teškoća i 

prilagodbe adolescenata 
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16. Josip Guć, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Poticaji za bioetičko promišljanje odnosa kulture i prirode u djelu Nikole Viskovića 

 

17. Luka Perušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Bioetički aspekti suvremene znanosti 

 

18. Filip Martin Svibovec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Filozofija 

Tema: Aspekti pojma vremena u filozofiji Nikolaja Berdjajeva 

 

19. Martina Podboj, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Lingvistika 

Tema: Diskursna konstrukcija identiteta u narativima o migrantskom iskustvu 

 

20. Maša Plešković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Glotodidaktika 

Tema: Vitalnost fijumanskoga dijalekta – stanje i perspektive na početku 21. stoljeća 

 

21. Matko Matija Marušić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medievistika 

Tema: Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 

15. stoljeća 

 

22. Nataša Gorjanc, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Primjena sokratskoga dijaloga u novim praksama filozofije 

 

23. Suzana Maslać, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Osoba i vjera u fenomenologiji religije Bernharda Weltea 

 

24. Tea Sabol, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 

Tema: Usmenoknjiževni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija 

 

25. Una Mikac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Psihologija 

Tema: Biološke odrednice individualnih razlika u kognitivnoj obradi lica 

26. Zorica Jurčević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kroatistika 

Tema: Tijelo u opusu Janka Polića Kamova 

 

27. Martina Mihalinčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, 

Poslijediplomski doktorski studij Komparativna politika 

Tema: Suvremena sigurnost, novi rizici i razvoj preventivnih modela kriznoga upravljanja u 

Republici Hrvatskoj  

 

28. Josip Pandžić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Socijalni rad i socijalna politika 

Tema: Komparativna analiza učinaka modernizacije stambenih politika u Češkoj, Sloveniji i 

Hrvatskoj 
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29. Monika Hruškar Franić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Rani odgoj i obrazovanje 

Tema: Uloga izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvoju učenika primarnoga 

obrazovanja 

 

30. Milka Caltanella, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Razlike u obrascima tjelesne aktivnosti školske djece s intelektualnim teškoćama i 

njihovih vršnjaka bez intelektualnih teškoća 

 

31. mr. sc. Maja Starčević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Utjecaj društvenoga kapitala na uhranjenost studenata kasne adolescentne dobi u odnosu 

na tjelesnu aktivnost 

 

32. Damir Pekas, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Kineziologija 

Tema: Utjecaj visoko i umjereno intenzivnoga kružnoga vježbanja na redukciju potkožnoga 

masnoga tkiva i viceralne masti kod žena 

 

33. Almin Hopovac, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Kineziologija 

Tema: Učinci dodatnoga treninga ponavljanih sprintova na pokazatelje kondicijske 

pripremljenosti  i trenažnoga opterećenja u nogometaša 

 

34. Goranka Horjan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Strateško planiranje i upravljanje u nacionalnim muzejima 

 

35. Gordana Smokrović Mioč, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura 

Tema: Laički čitatelj u komunikaciji s književnim likom: interpretacija ljubavnih odnosa u 

Krležinim dramama i romanima 

 

36. mr. sc. Dolores Butić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medievistika 

Tema: Analiza djela Obsidio ladrensis  – od teksta do autora 

 

37. Silvio Bratković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Pedagogije 

Tema: Kurikulsko strukturiranje modela strukovnoga policijskoga obrazovanja i usavršavanja 

 

38. Tina Laco, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Bosanskohercegovačka teatrologija nakon Drugoga svjetskog rata 

 

39. Emina Kabil, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Usporedba rotacijskih i recipročnih tehnika instrumentacije u mehaničkoj obradi 

zavijenih korijenskih kanala 

 

40. Dijana Grgurević, Sveučilište u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutske znanosti 

Tema: Retrospektivno istraživanje klinički značajnih interakcija statina s drugim lijekovima u 

Republici Hrvatskoj od 2002. do 2015. 
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41. Ana Jurić Simčić, Sveučilište u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 

Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutske znanosti 

Tema: Sušenje raspršivanjem V/U emulzija za pripravu polimernih mikročestica 

 

42. Iva Erak, Sveučilište u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Farmaceutske znanosti 

Tema: Razvoj ubrzane in vitro metode za ispitivanje oslobađanja djelatne tvari iz polimernih 

mikročestica pripravljenih sušenjem raspršivanjem 

 

43. Marija Brestovac, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinci ehokardiografskoga usklađivanja stimulacije biventrikulskoga elektrostimulatora 

 

44. Hrvoje Cvitanović, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj stresa na kliničke manifestacije infekcije humanim papiloma virusom 

 

45. Damir Mulc, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Razvojna reorganizacija amigdaloidne jezgre u čovjeka 

 

46. Ana – Meyra Potkonjak, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Hrvatsko nacionalno istraživanje o uzročnicima urosepse i rezistenciji na antibiotike u 

rodilištima i  jedinicama intenzivne medicine novorođenčadi i odjelima pedijatrijske nefrologije 

 

47. Annemarie Balaško, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Utjecaj remisije Cushingova sindroma na parametre metaboličkoga sindroma 

 

48. Krešimir Kordić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Endotelna disfunkcija i serumska razina endotelne lipaze u bolesnika s arterijskom 

hipertenzijom 

 

49. Tomislav Ćaleta, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Neuroznanost 

Tema: Bliska infracrvena spektroskopija u predviđanju periventrikulske leukomalacije i 

intrakranijskoga krvarenja u nedonoščadi 

 

50. Yllka Begolli Shehu, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Biomedicine and Health Sciences 

Tema: Antibiotic resistance in urinary tract pathogens and evaluation of empirical antibiotic 

therapy for urinary tract infections in  University Clinical Center Kosovo (Otpornost uzročnika 

infekcija mokraćnog sustava na antibiotike i analiza empirijske antibiotske terapije za infekcije 

mokraćnog sustava u Kliničkom bolničkom centru Kosovo) 

 

51. Ines Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 

Tema: Rehabilitacija ekstremno resorbiranoga potpuno bezuboga grebena donje čeljusti kratkim 

mini implantatima 

 

52. Visar Disha, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Dentalna medicina 
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Tema: Possibilities of using mini dental implants for retention of removable partial dentures of 

Kennedy Class I and II (Mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata za retenciju djelomičnih 

proteza Kennedy klasa I i II) 

 

 

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. 

 

 

 

8. Međunarodna suradnja 

 

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

 

 

 

9. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

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

a koje se odnose na potpisivanje ugovora u svrhu financiranja projekta „SMART UTX: 

Pametni modularni sustav za ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. listopada 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordanu Gledecu za poduzimanje pravnih radnji u ime i na 

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

ugovora u svrhu financiranja projekta „SMART UTX: Pametni modularni sustav za 

ultrazvučnu dijagnostiku u ekstremnim uvjetima“. 

 

 

10. Davanje suglasnosti dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

koje se odnose na potpisivanje ugovora u svrhu financiranja projekta „Centar za 

ljevarstvo - SIMET“  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. listopada 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U   

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Metalurškoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. 

dr. sc. Zdenki Zovko Brodarac za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 
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Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora u 

svrhu financiranja projekta „Centar za ljevarstvo - SIMET“. 

 

11. Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 

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

koje se odnose na nabavu znanstveno-istraživačke opreme za realizaciju projekta 

"Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)"  

 

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

Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 1. redovitoj sjednici u 350. akademskoj 

godini (2018./2019.) održanoj 16. listopada 2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U  

 

I. 

Daje se suglasnost dekanici Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Gordani Pavlović za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna, a koje se odnose na nabavu znanstveno-

istraživačke opreme, financiranje koje je osigurano projektom „Modernizacija 

infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)“, 

KK.01.1.1.02.0024. 

 

 

 

12. Ostalo 

 

Rektor Boras obavještava članove Senata da će se svečana sjednica Senata održati 3. studenoga 

u HNK-u, a radi obilježavanja 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. Na toj sjednici odvit će se 

i dodjela nagrada te posebnih rektorovih priznanja za studente i profesore.  

 

 

 

 

 

*** 

 

      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: 380-020/173-18-11 

23. listopada 2018. 


