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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 14. svibnja 2019. s početkom u 12 sati u auli 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. Višnja Vrdoljak – predsjednica Vijeća prirodoslovnoga područja 

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

5. prof. dr. sc. Stjepan Baloban – zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga 

područja 

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

7. izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević – zamjenik predsjednice Vijeća biotehničkoga područja 

8. prof. dr. art. Enes Midžić –predsjednik Vijeća umjetničkoga područja 

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

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

11. izv. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Stomatološki fakultet 

12. izv. prof. dr. sc. Darko Vončina,  Agronomski fakultet 

13. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić,  Agronomski fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. prof. dr. sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

30. izv. prof. dr. sc. Nikola Mišković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
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45. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Akademija dramske umjetnosti 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

46. Eva Kirchmayer-Bilić, Muzička akademija 

47. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

48. Matko Jelović, Fakultet prometnih znanosti 

49. Tina Kamenčić, Filozofski fakultet 

50. Deni Rkman, Medicinski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

51. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

 

Ostali 

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

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, Hrvatski sveučilišni sindikat 

- akademik Dražen Matičić 

- prof. dr. sc. Frane Staničić 

- prof. dr. sc. Ivo Družić 

- prof. dr. sc. Željko Potočnjak 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

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

- Ivica Šušak, dipl. iur., voditelj Ureda za pravne poslove 

- Marijana Drempetić, dipl. oec., voditeljica Središnjeg ureda za poslovanje 

- Jelena Đuran, dipl. iur. 

- Igor Rosan, mag. iur. 

- Marija Vujica, mag. iur.  

-Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et mag. educ. croat. 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 10. redovitu sjednicu Senata u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.), pozdravio sve prisutne, te predložio manje dopune dnevnoga reda na 

način da se: 

 

 pod točkom 5. Financijska pitanja doda podtočka 5.2. Prijedlog financiranja nastavne, 

znanstvene i umjetničke djelatnosti. 

 dopuni točka  18.Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  na način da glasi 

Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopuni  i izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta na 

Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

*** 
 

1. Prijedlog nacrta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Povjerenstva za 

institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu  

2. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu  

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 16. travnja 2019. 

4. Izbori u zvanja 
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4.1. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga profesora u 

trajnom zvanju 

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

4.3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emerita 

prof. dr. sc. Branke Zovko-Cihlar  

4.4. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

5. Financijska pitanja  

5.1. Prijedlog raspodjele iz interventnih i investicijskih sredstava  

5.2. Prijedlog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti 

6. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu 

za akademsku godinu 2019./2020.  

7. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2019./2020. 

8. Sveučilišna nastavna literatura  

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

9.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Teološko-

religijske znanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

9.2. Odluka o ustroju i izvedbi novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sigurnost, 

zdravlje na radu i radni okoliš Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

9.3. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa 

prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu  

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 

Upravljanje resursima kulturne baštine Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

10.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Senata o izmjenama i dopunama studijskoga 

programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Medicina rada i športa Medicinskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

11.1. Prestanak izvođenja interdisciplinarnoga poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskoga) 

programa Jezik i kognitivna neuroznanost Sveučilišta u Zagrebu  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti  

13. Međunarodna suradnja  

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, prof. dr. sc. Igora Glihe  

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženica za dekanicu Prehrambeno-biotehnološkoga 

fakulteta, prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac i prof. dr. sc. Jadranke Frece  

16. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Ivana Kopreka  

17. Potvrđivanje izbora dekanice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

sc. Nine Begičević Ređep  

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Prehrambeno-

biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

19. Davanje suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se 

odnose na potpisivanje Ugovora o nabavi usluge stručnog nadzora izgradnje pasivne mrežne 

infrastrukture u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja 

škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“  

21. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih 

radnji u ime i za račun Medicinskoga fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, koji se odnose 

na provedbu postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova-održavanje objekata 

Medicinskoga fakulteta.  

22. Ostalo 

*** 
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1. Prijedlog nacrta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Povjerenstva za 

institucionalno uređenje sustava znanosti i visokoga obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu  

Rektor Boras obavještava da će Prijedlog nacrta Zakona, ako ga Senat prihvati, biti poslan Posebnom 

stručnom povjerenstvu na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem kao prijedlog Sveučilišta u 

Zagrebu i to s ciljem da bude prihvaćen na odgovarajući način. Potom daje riječ uvodničaru, prof. dr. 

sc. Frani Staničiću. 

Frane Staničić objašnjava da su tijekom jednomjesečne javne rasprave svoje primjedbe na tekst Nacrta 

dostavili Medicinski fakultet, Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih 

umjetnosti, Metalurški fakultet, Građevinski fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje kao i Odsjek za fiziku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta te Udruga nastavnika jezika 

struke na visokoškolskim ustanovama. Povjerenstvo za institucionalno uređenje sustava znanosti i 

visokoga obrazovanja održalo je 25. ožujka 2019. sastanak na kojemu su razmotreni pristigli komentari 

i odlučeno je o njihovome usvajanju ili neusvajanju. Naglašava da je svaka pristigla primjedba 

razmotrena i da je dobar dio njih uvažen. Najveći broj primjedaba odnosio se na nomotehničke pogreške. 

Stanišić objašnjava da neće izlagati sve promjene, no jedna od značajnijih je obveza financiranja 

redovnih napredovanja znanstvenoga i znanstveno-nastavnoga osoblja, dok će prijevremena 

napredovanja biti moguća ako su unaprijed utvrđena sredstva. Skraćen je mandat rektora i dekana na 

maksimalne četiri godine, omogućen je treći stupanj napredovanja za nastavno zvanje te je time stvoren 

jednaki uvjet i prohodnost sa znanstveno-nastavnim zvanjem. Kod novouvedenoga radnoga mjesta 

financijskoga direktora uredio se način odabira kandidata – predlaže ga dekan, a potvrđuje fakultetsko 

vijeće. Također je dodana nova odredba o sveučilišnim bolnicama kojom se propisuje način korištenja 

naziva sveučilišna bolnica i ta odredba predstavlja pokušaj uređenja kumulativnoga rada liječnika koji 

su ujedno i nastavnici na sveučilištu. Precizirana je odredba reizbora te se sada jasno odnosi na sva 

znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja, izuzev onih u trajnom zvanju. Osim toga, uređen je upis na 

sveučilišni diplomski studij na način da ga može upisati student sa završenim Zapisnik 10. red. sjednice 

Senata_14_5_2019. god. sveučilišnim preddiplomskim studijem. 

Dekan Klarica rekao je kako vlada kaos u edukaciji sestrinstva u Hrvatskoj. Navodi da je Medicinski 

fakultet na diplomski studij sestrinstva uglavnom upisivao kandidate sa Zdravstvenoga veleučilišta koji 

ima stručni studij sestrinstva. Ako se tim kandidatima ponude razlikovni ispiti jer ispada da medicinske 

sestre imaju veći broj godina studija nego liječnici. Postavlja pitanje može li odredba o upisu na 

diplomski sveučilišni studij još regulirati jer ne bi želio da onemogući medicinskim sestrama da završe 

diplomski studij na Medicinskom fakultetu. podsjetio je da bi trebalo riješiti 'kaos' oko akademskog 

napredovanja sestara koje u slučaju doktorata moraju studirati znatno duže od liječnika. 

Dekan Nakić upozorio je na problem financiranja materijalnih troškova jer prema izračunima Odbora 

za proračun Sveučilištu u Zagrebu nedostaje čak 200 milijuna godišnje – što se ne može riješiti  

programskim ugovorima, već je potreban temeljni oblik institucionalnoga financiranja materijalnih 

troškova. Pohvalio je odredbu o nužnosti redovnoga napredovanja, no smatra da u argumentaciji treba 

staviti veći naglasak na kvalitetu. Također ističe pojedine nomotehničke greške i nelogičnosti. 

Profesor Paar pojašnjava da su s Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta uputili 

primjedbe na predloženi nacrt i time izrazili svoje neslaganje s predloženim rješenjima, što su 

argumentirali u jednom dijelu doprinosa javnoj raspravi. Nakon što je pogledao novu verziju nacrta, 

uviđa da je prijedlog zakona i dalje neprihvatljiv za fizički odsjek PMF-a i njega osobno zbog niza 

razloga. Zahvalio je Povjerenstvu što je u samom uvodnom dijelu istaknulo probleme koje je i europska 

komisija konstatirala u kontekstu zaostajanja hrvatskoga sustava istraživanja i razvoja za ostalim 

članicama Europske unije, a to su prije svega oskudna javna ulaganja, a potom i fragmenriranosti 

hrvatskih institucija visokoga obrazovanja, nedostatak poticaja za karijere istraživača, zanemarivanje 

internacionalizacije hrvatske znanstvene i inovacijske arene. Žao mu je što ovaj Prijedlog zakona ne 

nudi fundamentalna rješenja za ove probleme jer ne približava hrvatski sustav visokoga obrazovanja 

europskim zemljama. Kao spornu odredbu spominje uvođenje obveze napredovanja uz jedan reizbor te 

je mišljenja da se time forsira napredovanje svih koji uđu u sustav visokoga obrazovanja jer smatra da 

to neće pomoći podizanju kvalitete sustava. Dodatno navodi potencijalni problem inflacije najviših 
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zvanja što posljedično može dovesti do toga da plaće u visokom obrazovanju budu preveliki trošak za 

državni proračun. Smatra da bi bilo potrebno u zakonu eksplicitno navesti relevantnost kvalitete 

znanstvenih radova, međunarodne afirmacije znanstvenika, doprinosa znanstvenika znanosti općenito 

jer misli da nije dobro takve odredbe prepustiti nižim i popratnim propisima jer se time otvara mogućnost 

da se tim propisima degradiraju uvjeti. Naglašava da je prema njemu Zakon taj koji treba odrediti 

smjernice. Problemi koje dodatno uočava su prevelika birokratizacija sustava, tromost sustava i sporost 

napredovanja za izvrsne znanstvenike kojima je potrebno trinaest godina kako bi došlo do najvišega 

zvanja što je neusklađeno sa sustavima u europskim zemljama. Pritom pojašnjava kako se problem javio 

zbog neusklađenosti u napredovanju u znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja. Navodi da se u 

znanstveno-nastavnim zvanjima predviđa mogućnost prijevremenoga napredovanja nakon tri godine od 

prethodnoga zvanja, dok takva mogućnost ne postoji u znanstvenom zvanju te ističe da je potrebno 

uskladiti te dvije odredbe. Profesor navodi nelogičnosti članka 169. koji propisuje obvezu javljanja 

zaposlenika na raspisan javni natječaj s mogućnošću otkaza ugovora o radu u slučaju nejavljanja ili 

neizbora zbog neispunjenja uvjeta. Smatra da zaposlenik ne može biti kriv ako njegov poslodavac 

nije pokrenuo postupak reizbora. Također smatra da se obveza napredovanja nameće retroaktivno 

zaposlenicima koji već imaju ugovore na neodređeno. Ne slaže se s mogućnošću uvođenja 

dekanskoga senata jer smatra da to nije dobro rješenje i da bi senat trebao biti širega sastava. Kao 

ključni nedostatak Prijedloga navodi nepostojanje politike internacionalizacije cjelokupnoga 

sustava znanosti i visokoga obrazovanja. Slaže se da potrebno uložiti više financijskih sredstava u 

sustav znanosti i visokoga obrazovanja, no naglašava da je još bitnije kako je taj sustav posložen, 

kako se i na što sredstva troše. Zaključno smatra da bi ovaj Prijedlog zakona mogao imati negativni 

utjecaj na institucije koje se intenzivnije bave istraživanjima. 

Dekan Gliha zahvalio je i čestitao na Prijedlogu zakona, posebno je pohvalio uvodni dio. Smatra da su 

diskusije korisne, no ne samo da nema propisa koji se ne može problematizirati, već nema pojedine 

odredbe koja se ne može problematizirati. Navodi da su pojedini komentari osobne naravi te tako on 

smatra da trinaest godina do napredovanja u najviši stupanj uopće nije dugo vremena jer je za taj stupanj 

potrebna i određena odgovornost i ozbiljnost koja se stiče godinama. Također ne vidi ništa 

problematično u tome da senat bude dekanski – upravo zbog toga i postoji diskusija iz koje se može 

vidjeti stav većine, a ne pojedinaca. Vrlo važnim pitanjem smatra ono dekana Klarice jer je prohodnost 

među stručnim i sveučilišnim studijima vrlo ozbiljno pitanje. Bez obzira na potencijalni broj ECTS 

bodova koji se tu mogu steći, oni su ipak drugačije postavljeni na stručnim u odnosu na sveučilišne 

studije i trebalo bi dobro razmisliti trebali se dopustiti prohodnost ili ne. Dekan Gliha misli da se 

dualizam treba zadržati, a ako se ne zadržava, naglašava da je potrebno imati jasnu predodžbu što se 

time želi postići. Ističe da postoje značajne razlike između različitih grana i da se ova situacija ne može 

promatrati isključivo kroz problematiku jedne grane kao univerzalno rješenje. 

Profesor Staničić kao odgovor dekanu Klarici navodi da se prilikom pisanja odredbi smatralo da je 

korisno i konstruktivno jasnije odrediti granice sveučilišnih i stručnih studija te postoji mogućnost 

uvođenja dodatnih kriterija za navedene slučajeve upisa sveučilišnih studija nakon završenoga stručnoga 

preddiplomskoga studija. Primjedbe s Odsjeka za fiziku PMF-a nisu mogle biti uzete u obzir jer su 

dostavljene bez ijednoga prijedloga drugačijih rješenja. Većinu primjedbi Povjerenstvo je usvojilo s 

osnovnom intencijom da se podignu kriteriji kvalitete, kvantitete i transparentnosti rada u akademskoj 

zajednici. 

Rektor Boras predlaže da se nakon rasprave prijedlog za donošenje Odluke stavi na glasanje. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu je sa 42 glasa za, 8 glasova suzdržan i 1 glas protiv prihvatio 

Prijedlog nacrta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Povjerenstva za 

institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu. 

Po usvajanju prijedloga, na rektorovu se molbu Senatu obratio predsjednik Povjerenstva, prof. Ivo 

Družić. 
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Profesor Družić zahvalio se na prijedlozima Filozofskoga fakulteta oko problema rješavanja statusa 

lektorima, Medicnskome fakultetu oko kumulativnoga radnoga odnosa, akademijama oko prijedoga 

zakonskoga uređenja cijeloga područja. Zahvalio je i Odsjeku za fiziku PMF-a koji je u prvome 

materijalu skrenuo pozornost na stvari koje bi trebalo šire obrazložiti i navodi da su to obrazloženje 

dostavili te da je to obrazloženje vrlo opsežno. Rezimirajući osnovne razloge za pristupanje izradi 

posebnoga Prijedloga zakona Sveučilišta u Zagrebu navodi da postoje dva glavna razloga: prvi je 

odgovornost Sveučilišta, a drugi „ogluha“ Ministarstva. Kada je riječ o odgovornosti Sveučilišta, u 

hrvatskom je sustavu aktivno oko deset tisuća doktora znanosti čime Sveučilište čini samo četvrtinu 

jednog jedinog postotka hrvatskog stanovništva. No kao njegov najobrazovaniji dio smatra da 

Sveučilište ima  odgovornost prema funkcioniranju cijelog sustava i prema ukupnom društvenom 

razvoju. Tu odgovornost iskazuje i brojčano te navodi da je za jednog doktora znanosti potrebno 20 

godina školovanja po 500.000 kuna, što za deset tisuća doktora znanosti iznosi oko pet milijardi kuna. 

Kada  se uzme 20 godina staža doktora znanosti po prosječnoj mjesečnoj bruto plaći od 15.000 kuna, 

dobiva se iznos od 3.600.000 kuna po osobi, što je ukupno 36 milijardi kuna. Doda li se još 728.000 

kvadratnih metara prostora kojim raspolažu sveučilišta po približnoj cijeni od 1800-1900 eura po metru 

kvadratnom, imamo dodatnih pet milijardi kuna. Naglašava da tako velika društvena investicija od preko 

50 milijardi kuna već sama po sebi nedvosmisleno upućuje na odgovornost Sveučilišta u Zagrebu. Drugi 

je razlog ogluha Ministarstva. Navodi da je u proteklih je pet godina pet ministarskih ekipa, bez obzira 

na razlike u političkoj afilijaciji, radilo na prijedlozima zakona više-manje po istom obrascu: svaki je 

ministar osobnim odabirom formirao usku skupinu istraživača profesora – tzv ministarski gremij - koji 

dijele slična „progresivna opredjeljenja“ nasuprot „konzervativne sveučilišne većine“. Ostali nominalni 

članovi koje delegira sustav bili su tek neophodni statisti. Pojašnjava kako su oni aktivno sudjelovali u 

svojim prijedlozima, unatoč pokušajima da se zaključcima proglase stavovi o kojima nitko nikada nije 

glasovao. Pritom bi rasprava uvijek završila s malo dotjeranim početnim prijedlogom. Ističe da je 

zapravo finale  javno savjetovanje u kojem stavovi senata i Rektorskoga zbora imaju jednaku težinu kao 

i bilo kojeg najslučajnijeg pojedinca kao što se moglo vidjeti u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom 

okviru zbog procjene kako razvojna nemogućnost postojećeg sustava da se sam reformira zbog 

dominacije osrednjosti i nekvalitete opravdava pristup kojim će se sustav mijenjati putem posebnih 

povjerenstava, odnosno ministarskih gremija. 

Rektor Boras zahvalio je profesoru Družiću na obraćanju i pojašnjenju problematike. 

 

2. Izbor u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 

 

Akademik Matičić predlaže Senatu da na temelju dokumentacije i podataka iznesenih u izvješću 

dodijeli prof. dr. sc. Josipu Kosu s Veterinarskoga fakulteta počasno zvanje professor emeritus jer 

je predloženik svojom znanstvenom, nastavnom i stručnom djelatnošću značajno pridonio razvitku 

i napretku Sveučilišta u Zagrebu. 

 

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

i titule professor emeritus prof. dr. sc. Josipu Kosu. 

 

3. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 16. travnja 2019. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 9. redovite sjednice Senata 

Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održane 16. travnja 2019. 

 

4. Izbori u zvanja 

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

u trajnom zvanju 
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Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 

u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno-

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

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

 

R.

br

. 

Klas. 

oznak

a 

Ime Prezime 

Datu

m 

zadnj

eg 

izbor

a   

Suglasnos

t 

Sveučilišt

a izdana 

pod 

Klasom 

Visoko učilište 
Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.polj

e/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/70 

dr. sc. 

Snježana 
BANOVIĆ 

17.9.

2013. 

100-

01/18-

03/512 

27.9.2018. 

Akademija 

dramske 

umjetnosti 

Umjetničko 

područje 

Primijenjena 

umjetnost; 

produkcija 

scenskih i 

izvedbenih 

umjetnosti 

2 

640-

03/19-

07/63 

dr. sc. 

Lepomir 
ČOGA 

19.11

.2013

. 

100-

01/18-

03/722 

30.11.201

8. 

Agronomski 

fakultet 

Biotehničke 

znanosti 
Poljoprivreda 

3 

640-

03/19-

07/74 

dr. sc. 

Dražen 

DRAGIČEVI

Ć 

19.11

.2013

. 

100-

01/18-

03/11 

19.9.2018. 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 
Pravo 

4 

640-

03/19-

07/85 

dr. sc. 

Hana 
HORAK 

11.2.

2014. 

100-

01/18-

03/345 

19.2.2018. 

Ekonomski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 

Pravo; 

trgovačko pravo 

i pravo društava 

5 

640-

03/19-

07/72 

dr. sc. 

Ivana 

JARAMAZ 

RESKUŠIĆ 

17.9.

2013. 

100-

01/18-

03/207 

13.6.2018. 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Pravo; rimsko 

pravo 

6 

640-

03/19-

07/83 

dr. sc. 

Ljubo 
JURČIĆ 

21.1.

2014. 

100-

01/18-

03/345 

19.12.201

9. 

Ekonomski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

7 

640-

03/19-

07/69 

dr. sc. 

Dragutin 
KERMEK 

15.10

.2013

. 

100-

01/18-

03/300 

13.6.2018. 

Fakultet 

organizacije i 

informatike 

Društvene 

znanosti 

Informacijske i 

komunikacijske 

znanosti 

8 

640-

03/19-

07/82 

dr. sc. 

Alka 
OBADIĆ 

21.1.

2014. 

100-

01/18-

03/345 

19.12.201

8. 

Ekonomski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

9 

640-

03/19-

07/84 

dr. sc. 

Sanda 
RENKO 

21.1.

2014. 

100-01/1-

03/345 

19.12.201

8. 

Ekonomski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

1

0 

640-

03/19-

07/75 

dr. sc. 

Branka 

SLADOVIĆ 

FRANZ 

19.11

.2013

. 

100-

01/18-

03/11 

20.9.2018. 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Socijalne 

djelatnosti; 

teorija 

socijalnoga rada 

1

1 

640-

03/19-

07/73 

dr. sc.. 

Iris 

GOLDNER 

LANG 

19.11

.2013 

100-

01/18-

03/11 

19.9.2018 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Pravo; europsko 

javno pravo 
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Prorektor Čović izvještava o prijedlozima Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora 

u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu, kako slijedi: 

 

R

.

b

r

. 

Klas. 

oznak

a 

Ime Prezime 

Datu

m 

zadn

jeg 

izbor

a   

Suglasnos

t 

Sveučilišt

a izdana 

pod 

Klasom 

Visoko učilište 
Znan./umjet. 

područje 

Znan./umjet.po

lje/ 

grana 

1 

640-

03/19-

07/87 

dr. sc. 

Amir 
ĆATIĆ 

18.3.

2013 

100-

01/18-

03/446 

5.9.2018 

Stomatološki 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Dentalna 

medicina; 

protetika 

dentalne 

medicine 

2 

640-

03/19-

07/81 

dr. sc. 

Ivana 

DRAŽIĆ 

LUTILSKY 

14.4.

2013 

100-

01/18-

03/91 

5.3.2018 

Ekonomski 

fakultet 

Društvene 

znanosti 
Ekonomija 

3 

640-

03/19-

07/65 

dr. sc. 

Veronika 
GAŠPAR 

28.6.

2012 

100-

01/18-

03/200 

27.9.2018 

Katolički 

bogoslovni 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 
Teologija 

4 

640-

03/19-

07/76 

dr. sc. 

Irena 

MAJSTORO

VIĆ 

27.11

.2013 

100-

01/18-

03/585 

15.10.201

8 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Pravo; 

obiteljsko pravo 

5 

640-

03/19-

07/68 

dr. sc. 

Tomislav 
MAŠEK 

2.11.

2015 

100-

01/18-

03/772 

11.2.2019 

Veterinarski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Veterinarska 

medicina; 

animalna 

proizvodnja i 

biotehnologija 

6 

640-

03/19-

07/80 

dr. sc. 

Tomislav 
PLETENAC 

6.7.2

011. 

100-

01/18-

03/135 

19.11.201

8. 

Filozofski 

fakultet 

Humanističke 

znanosti 

Etnologija i 

antropologija; 

etnologija 

7 

640-

03/19-

07/67 

dr. sc. 

Nikica 

PRVANOVIĆ 

BABIĆ 

25.11

.2013 

100-

01/18-

03/554 

21.11.201

8 

Veterinarski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Veterinarska 

medicina; 

veterinarske 

kliničke 

znanosti 

8 

640-

03/19-

07/71 

dr. sc. 

Dunja 
ROGIĆ 

21.10

.2013

., 

reizb

or 

19.9.

2018. 

100-

01/18-

03/347 

2.7.2018 

Farmaceutsko-

biokemijski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Farmacija; 

medicinska 

biokemija 

9 

640-

03/19-

07/78 

dr. sc. 

Silvia 
RUSAC 

27.11

.2013 

100-

01/18-

03/585 

15.10.201

8 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Socijalne 

djelatnosti; 

socijalna 

gerontologija 

1

0 

640-

03/19-

07/79 

dr. sc. 

Marko 
ŠIKIĆ 

27.11

.2013 

100-

01/18-

03/585 

15.10.201

8 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Pravo; upravno 

pravo i uprava 
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1

1 

640-

03/19-

07/77 

dr. sc. 

Ana 
ŠTAMBUK 

27.11

.2013 

100-

01/18-

03/585 

15.10.201

8 

Pravni fakultet 
Društvene 

znanosti 

Socijalne 

djelatnosti; 

socijalna 

gerontologija 

1

2 

640-

03/19-

07/66 

dr. sc. 

Ivana 

TLAK 

GAJGER 

20.7.

2015 

100-

01/18-

03/772 

11.2.2019 

Veterinarski 

fakultet 

Biomedicina i 

zdravstvo 

Veterinarska 

medicina; 

animalna 

proizvodnja i 

biotehnologija 

1

3 

640-

03/19-

07/64 

dr. sc. 

Željko 
TUKOVIĆ 

18.6.

2013 

100-

01/18-

03/650 

12.11.201

8 

Fakultet 

strojarstva i 

brodogradnje 

Tehničke 

znanosti 
Strojarstvo 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u znanstveno-

nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 

 

4.3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor emerita 

prof. dr. sc. Branke Zovko-Cihlar 

 

Rektor Boras je na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus 

i članka 7. stavak 4. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor 

emeritus, podnio prijedlog za izbor prof. dr. sc. Branke Zovko-Cihlar u počasno zvanje 

professor emerita te, izloživši njen poseban znanstveni i nastavni doprinos u promicanju 

Sveučilišta u Zagrebu, predložio imenovanje povjerenstva: 

 

Rd.   

br. 
Predloženik/-ica Predsjednik/-ica povjerenstva Članovi  povjerenstva 

1. 

dr. sc. Branka Zovko-Cihlar,                                                                                                                                                                                                                                                       

redovita profesorica u trajnom 

zvanju,                          

Fakultet elektrotehnike i 

računarstva  Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mislav Grgić, 

redoviti profesor u trajnom 

zvanju, Sveučilište u Zagrebu 

Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva 

- akademik prof. emer. dr. sc. Leo Budin, 

redoviti profesor u trajnom zvanju u 

mirovini, Sveučilište u Zagrebu Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva 

- prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković, 

redoviti profesor u trajnom zvanju u 

mirovini, Sveučilište u Zagrebu Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedeni prijedlog za imenovanje 

povjerenstava za izbor predloženice u počasno zvanje professor emerita na Sveučilištu 

u Zagrebu. 

 

4.4. Prijedlozi za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor 

emeritus na Sveučilištu u Zagrebu  

 

Prorektor Čović izvještava o prijedlozima za imenovanje povjerenstava za izbor predloženika u 

počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu, kako slijedi: 

 

Rd

.   

br. 

Predloženik/-ica Predsjednik/-ica povjerenstva Članovi/-ice povjerenstva 

1. 
dr. sc. Mijo Korade,                                                                                                                                                                                                                                                       dr. sc. Stjepan Ćosić, redoviti 

profesor u trajnom zvanju, 

- akademik Nikša Stančić, redoviti 

profesor u trajnom zvanju u miru, 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
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redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

u mirovini od  1.10.2017. 

Hrvatski studiji  Sveučilišta u 

Zagrebu 

Hrvatski studiji Sveučilišta u 

Zagrebu 
- dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, Hrvatski 

studiji Sveučilišta u Zagrebu 

2. 

dr. sc. Milan Matijević,                                                                                                                                                                                                                                                       

redoviti profesor u trajnom zvanju,                         

u mirovini od  1.10.2018. 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu 

dr. sc. Dubravka Miljković, 

redovita profesorica u trajnom 

zvanju, Učiteljski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 -dr. sc. Vlatka Domović, redovita 

profesorica u trajnom zvanju, Učiteljski 

fakultet 

- dr. sc. Neven Hrvatić, redoviti profesor 

u trajnom zvanju, Filozofski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio navedene prijedloge za imenovanje 

povjerenstava za izbor predloženika u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u 

Zagrebu 

 

5. Financijska pitanja  

5.1. Prijedlog raspodjele iz interventnih i investicijskih sredstava 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 14. svibnja 2019. godine, na prijedlog 

Rektorskoga kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o raspodjeli  – „Interventna sredstva“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu sredstava pod 

nazivom „Interventna sredstva“, pristiglih zaključno s 13. svibnjem 2019. godine, donosi se Odluka o 

raspodjeli dijela sredstava za podmirenje troškova za sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi: 

• Akademija likovnih umjetnosti  –  400.000,00 kn –  materijalni i režijski troškovi za prosinac 2018, 

siječanj i veljaču 2019. 

• Akademija dramske umjetnosti – 400.000,00 kn – materijalni i režijski troškovi za akademsku godinu 

2018. / 2019. i unutarnju vanjsku suradnju 

• Metalurški fakultet – 300.000,00 kn – nepokriveni materijalni troškovi u akademskim godinama 

2017./2018. 2018./2019. 

• Sveučilište u Zagrebu – 420.000,00 kn –  podmirenje troškova usluge pomoći studentima s 

invaliditetom u studentskom domu „Stjepan Radić“  u akademskoj godini 2018./2019. 

• Veterinarski fakultet – 500.000,00 kn – pokriće nepodmirenih materijalnih troškova za 2018. godinu 

te prvi kvartal 2019. godine 

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 14. svibnja 2019. godine, na prijedlog 

Rektorskoga kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

o raspodjeli sredstava – „Rezerva tekućega i investicijskoga 

održavanja“ 

 

I. 

U skladu sa zaprimljenim Zahtjevima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu sredstava pod 

nazivom „Rezerva tekućeg i investicijskog održavanja“, pristiglih zaključno s  13. svibnjem 2019. 

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

održavanja za sastavnice, prema iznosu i namjeni kako slijedi:  
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• Fakultet filozofije i religijskih znanosti – 100.000,00 kn – nabava opreme za dvoranu (nakon 

rekonstrukcije) te  nadogradnja nadstrešnice na ulazu u zgradu fakulteta; 

• Fakultet političkih znanosti – 100.000,00 kn – nabava opreme za rad studentskih medija i građevinski 

radovi na prilagodbi te sanaciji i zaštiti od prodora vlage prostora studija Radio Student; 

• Farmaceutsko-biokemijski fakultet – 100.000,00 kn – građevinsko obrtnički radovi te instalacijski 

radovi za uređenje (adaptaciju) prostora za prihvat sofisticirane opreme koja će se nabaviti kroz projekt 

FARMINOVA iz sredstava Europskih fondova; 

• Prehrambeno-biotehnološki fakultet – 300.000,00 kn – refundacija sredstava utrošenih na adaptaciju 

Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama; 

• Rudarsko-geološko-naftni fakultet – 29.000,00 kn – popravak liftova u zgradi fakulteta; 

• Tekstilno-tehnološki fakultet – 200.000,00 kn – nabava sigurnosnih ormara za kemikalije i hladnjaka 

za čuvanje kemikalija 

• Učiteljski fakultet – 200.000,00 kn – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dvorane broj 

13 - Aula fakulteta, Savska 77. 

 

5.2. Prijedlog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj 

sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 14. svibnja 2019. godine, na prijedlog 

Rektorskoga kolegija u širem sastavu, donio je sljedeću 

 

O d l u k u  

 

I. 

Prihvaća se Prijedlog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti sukladno tablici 

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

 

6. Pripreme za utvrđivanje upisnih kvota za upis I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u 

Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020.. 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da su sastavnice dužne ispitati problematiku utvrđivanja kvota 

za upis u I. godine diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. te 

pripremiti svoje prijedloge do 31. svibnja 2019. kako bi se u srpnju mogao objaviti natječaj za upis.  

 Na temelju članka 21. i čl. 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 

je 10. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 14. svibnja 2019. godine donio  

 

ODLUKU  

o utvrđivanju prijedloga upisnih kvota i upisnih kriterija za upis na diplomske studije za akademsku 

godinu 2019./2020. na Sveučilištu u Zagrebu 

I. 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu dužne su na svojim vijećima razmotriti problematiku utvrđivanja 

upisnih kvota za diplomske studije i pripremiti prijedloge upisnih kvota i upisnih kriterija za upis u ak. 

god. 2019./2020. do 31. svibnja 2019. godine, kako bi se o prijedlozima moglo raspraviti na sjednici 

Senata u lipnju, a natječaj za upis objavio najkasnije u srpnju 2019. godine. 

II. 

Sastavnice su dužne prilikom pripreme natječaja za upis, a u skladu s člankom 77. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, navesti sljedeće: 

- definirati koji su to odgovarajući preddiplomski studiji koji osiguravaju primjerene ulazne 

kompetencije studenata koji upisuju određeni diplomski studij; 

- utvrditi način razredbenog ispita te upis razlikovnih obaveza za studente koji dolaze s odgovarajućih 

preddiplomskih studija, ali im treba provjeriti i/ili ujednačiti ulazne kompetencije (propisivanje 

razlikovnih ispita, razlikovnog semestra ili čak razlikovne godine kao i potrebnog prosjeka ocjena na 

preddiplomskom obrazovanju i sl.); 

- načine vrednovanja prethodnog uspjeha na studiju i rangiranja studenata koji su završili odgovarajući 

studijski program; 
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- status studenata tijekom razlikovnog semestra ili godine.  

 

III. 

Nastavno na točku II. ove odluke, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je sljedeće upute: 

1. Preporuka je da se „odgovarajućim preddiplomskim studijima“ smatraju oni studiji kod kojih se uz 

razlikovnu godinu (60 ECTS-a razlike) mogu osigurati ulazne kompetencije za dani diplomski studij. 

Za sve druge slučajeve studentu se treba preporučiti upis preddiplomskog studija. 

2. Studenti čije su razlikovne obaveze utvrđene u iznosu manjem od 15 ECTS-a upisuju kao redoviti 

studenti (ili izvanredni, ako je studij tako akreditiran) diplomski studij uz obavezu polaganja razlikovnih 

obaveza prije upisa u drugi (iznimno treći) semestar. Studentima koji imaju veći obim razlikovnih 

obaveza omogućuje se upis razlikovnog semestra/godine u statusu izvanrednog studenta te se oni 

upisuju u diplomski studij kao redoviti/izvanredni studenti tek nakon ispunjavanja obaveza iz 

razlikovnog semestra/godine. 

3. Razlikovne se obaveze trebaju definirati preko zahtjeva da se polože ispiti iz ključnih predmeta 

preddiplomskog studija koje student na svojem preddiplomskom studiju nije položio. Uvođenje novih 

predmeta u razlikovnom semestru, koji nisu prethodno akreditirani na preddiplomskom studiju, 

zahtijevalo bi postupak akreditacije 

 

7. Akademski (sveučilišni) kalendar za akademsku godinu 2019./2020. 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je u prilogu ove točke vidljiv plan događanja i akademski 

kalendar za akademsku godinu 2019./2020. pa moli Senat da isti usvoji. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio akademski (sveučilišni) kalendar 

za akademsku godinu 2019./2020. 

8. Sveučilišna nastavna literatura 

 

 Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) primilo je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, kao predlagatelja, prijedloge za 

objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 105. sjednici Povjerenstva, održanoj 7. svibnja 2019., 

razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. 

Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise 

sastavnica, Povjerenstvo je donijelo 

 

PRIJEDLOG 

o odobravanju sljedećih naslova: 

POVIJEST KLASIČNE MEHANIKE S OSVRTOM NA POVIJEST SRODINIH ZNANOSTI, 

sveučilišni udžbenik, autor: prof. emer. Ivo Alfirević. Predlagatelj je Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu. 

LOGIKA I DOKAZI (2. PROŠIRENO IZDANJE), sveučilišni udžbenik, autor: doc. dr. sc. Sandro 

Skansi. Predlagatelj je Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 

FINANCIJSKA MATEMATIKA, sveučilišni udžbenik, autori: pro£ dr. sc. Boško Šego, pro£ dr. sc. 

Zrinka Lukač i doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo. Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

NUMERIČKE METODE U EKONOMIJI, sveučilišni udžbenik, autor: pro£ dr. sc. Josip Matejaš. 

Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

FUNKCIJSKA ANATOMIJA LOKOMOTORNOG SUSTAVA, sveučilišni udžbenik, autori: prof. 

emer. Predrag Keros, akademik Marko Pećina, Nikolino Žura, dipl. physioth., MHS, doc. dr. sc. Igor 

Borić. Predlagatelj je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) zaprimilo je dana 

28. ožujka 2019. godine zahtjev Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
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Fakultet) za korištenje sveučilišnog znaka i natpisa Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis 

na engleskom prijevodu hrvatskog izdanja djela pod naslovom Karcinom dojke - multidisciplinarno 

liječenje. S obzirom na to da je riječ o djelu koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio kao 

sveučilišnu nastavnu literaturu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis te da je isto 

djelo prevedeno na engleski jezik, Fakultet je u skladu s člankom 17. st. 2. Pravilnika o sveučilišnoj 

nastavnoj literaturi u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis dostavio podatke o 

odobrenju djela (broj i datum odluke Senata) i pisanu izjavu potpisanu od predlagatelja i autora o 

vjerodostojnosti prijevoda izvornog djela. Na temelju uvida u dostavljenu dokumentaciju, 

Povjerenstvo je utvrdilo da je zahtjev osnovan i donijelo  

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se prijedlog Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se na engleskom prijevodu djela 

Karcinom dojke - multidisciplinarno liječenje, urednici: pro£ dr. sc. Lidija Beketić -Orešković i prof. 

dr. sc. Fedor Šantek, koristi sveučilišni znak i natpis Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore naveden prijedlog o 

odobravanju prijevoda naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi  

9.1. Odluka o ustroju i izvedbi novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Teološko-

religijske znanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je predloženi diplomski sveučilišni studij prošao sve propisne 

procedure te je Vijeće društveno-humanističkoga područja na svojoj sjednici održanoj 8. svibnja 2019. 

dalo pozitivno mišljenje o potrebi i svrhovitosti predloženoga diplomskoga studijskoga programa. 

Predlaže se donošenje pozitivne odluke o predloženom ustroju i izvedbi novog diplomskoga 

sveučilišnoga studijskog programa Teološko-religijske znanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o ustroju i izvedbi 

novog diplomskog sveučilišnog studijskog programa Teološko-religijske znanosti Katoličkog 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

9.2. Odluka o ustroju i izvedbi novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa 

Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektorica Hruškar navodi da je predloženi preddiplomski sveučilišni studij prošao sve propisne 

procedure te je Vijeće tehničkoga područja na svojoj sjednici održanoj 6. svibnja 2019. dalo pozitivno 

mišljenje o potrebi i svrhovitosti predloženoga preddiplomskoga studijskoga programa. Predlaže se 

donošenje pozitivne odluke o predloženom ustroju i izvedbi novog diplomskoga sveučilišnoga 

studijskog programa Teološko-religijske znanosti Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog Odluke o ustroju i izvedbi 

novog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Sigurnost, zdravlje na radu i radni 

okoliš Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

9.3. Periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) studijskih programa 

društveno-humanističkoga područja 

 

Prorektorica Hruškar ističe da se periodični izvještaj o manjim izmjenama i dopunama (do 20%) 

podnosi dva puta godišnje, te da je navedeno u skladu s odredbama odgovarajućeg pravilnika. Na 

dnevnom redu su periodični izvještaji studijskih programa društveno-humanističkoga područja koji su 

prihvaćeni na sjednicama Vijeća društveno-humanističkoga područja te se predlaže njihovo usvajanje i 

na Senatu. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio periodični izvještaj o manjim izmjenama 

i dopunama (do 20%) studijskih programa društveno-humanističkoga područja.  

 

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi  

10.1. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Upravljanje resursima kulturne baštine Ekonomskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (novi program) 

 

Prorektor Judaš navodi kako je prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa poslijediplomskog 

specijalističkog studija Upravljanje resursima kulturne baštine Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela, te dobio pozitivna mišljenja.  

 

Dekan Pavičić pojašnjava da se na sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja na inicijativu 

dekanice Vlahović Štetić razgovaralo o načinu uključivanja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu u predloženi studijski program. Nastavno na prijedlog, 13. svibnja 2019. godine održan je 

sastanak dekana dvaju fakulteta te je postignut dogovor o načinu uključivanja i nazivu studijskoga 

programa. Predloženi novi naziv glasi: Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi. Plan i 

program ostaje isti, a ovakav naziv rezultat je dogovora dekana Ekonomskoga i Filozofskoga fakulteta 

te moli Senat da prilikom glasovanja o predloženome programu uvaži i promjenu naziva programa. 

 

Prorektor Judaš konstatira navedeni prijedlog s novim nazivom te predlaže prihvaćanje novoga 

studijskoga programa poslijediplomskog specijalističkog studija. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio nastavni plan i program 

interdisciplinarnoga poslijediplomskoga specijalističkoga studija uz naziv Upravljanje 

organizacijama i projektima u kulturi Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

10.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke Senata o izmjenama i dopunama 

studijskoga programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Medicina rada i 

športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš objasnio je Ministarstvo obrazovanja i sporta prilikom prijave prihvaćenoga 

studijskoga programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Medicina rada i športa 

Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  utvrdilo da su nejasno određeni nositelji i izvoditelji 

navedenoga programa te se ovom odlukom utvrđuje da je nositelj studijskog programa 

poslijediplomskoga specijalističkog studija Medicina rada i športa je Medicinski fakultet, a ustroj i 

izvođenje  studija povjereno je Medicinskom i Kineziološkom fakultetu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio izmjene i dopune Odluke Senata o 

izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija 

Medicina rada i športa Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi  

11.1. Prestanak izvođenja interdisciplinarnoga poslijediplomskoga sveučilišnoga 

(doktorskoga) programa Jezik i kognitivna neuroznanost Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prorektor Judaš navodi kako je Koordinacijsko povjerenstvo poslijediplomskoga sveučilišnoga 

(doktorskoga) programa Jezik i kognitivna neuroznanost zatražilo da se program izbriše s popisa 

aktivnih poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Zagrebu zbog slaboga interesa 

studenata za upisom programa. Posljednja generacija doktorskih studenata upisana je na studij u 

akademskoj godini 2018./2019. Doktorski studenti upisani na ovaj doktorski studij imaju pravo završiti 

studij u roku propisanom odgovarajućim Sveučilišnim pravilnikom, po pravima koja su vrijedila 

prilikom upisa na studij. 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio odluku o prestanku izvođenja 

interdisciplinarnoga poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskoga) programa Jezik i 

kognitivna neuroznanost Sveučilišta u Zagrebu. 

 

12. 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. Maja Aničić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski 

sveučilišni doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

Tema: Primjena elektrokemijskih senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama 

oplemenjivača rublja 

 

2. Mihaela Jagrić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: The role of kinesin-8 and PRC-1 proteins in kinetochore positioning in the metaphase plate 

(Uloga proteina kinezina-8 i PRC-1 u smještanju kinetohora u metafaznoj ravnini) 

 

3. Stipe Galić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Fizika 

Tema: Radioterapija fluencama visoke rezolucije parom snopova s međusobno okomitim kutom 

višelamelarnog kolimatora 

 

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

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: Strojno učenje reprezentacije cinkovih iona za dinamičke simulacije u metalopeptidazama 

 

5. Boris Mifka, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Fizika 

Tema: Obilježja atmosfere tijekom transporta saharskog pijeska nad Jadranom 

 

6. Lucija Ptiček, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Kemija 

Tema: Nove metode sinteze i antiproliferativna aktivnost amidino-supstituiranih benzazola 

 

7. Petra Grubić Rotkvić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Učinak inhibitora SGLT2 na marker stresa miocita (NT-proBNP) u šećernoj bolesti tipa 2  

8. Clay James Grewcoe, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

odobrena tema: Geometric structure of generalised gauge field theories (Geometrijska struktura teorija 

s poopćenim baždarnim simetrijama) 

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 19. ožujka 2019. odobren je  krivi naslov 

teme odnosno u hrvatskom prijevodu nedostaje riječ „polja“ 

ispravak teme na hrvatskom jeziku: Geometrijska struktura teorija polja s poopćenim baždarnim 

simetrijama 
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9. Lovorka Đerek, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Medicinska biokemija 

tema: Promjene koncentracija proteina akutne faze i glikozilacije serumskih proteina kod akutne 

sistemske upale nakon radikalne resekcije kolona 

 

10. Lea Langer Horvat, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Mogućnost razvoja netransgeničnoga štakorskoga modela tauopatije primjenom tau oligomera 

u entorinalnu moždanu koru  

 

11. Igor Tagasovski, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Gender and clinical parameters in the first year follow up of treatment outcomes in patients 

with acute coronary syndrome (Spol i klinički parametri u prvoj godini praćenja ishoda liječenja 

pacijenata s akutnim koronarnim sindromom) 

 

12. Petra Nimac Kozina, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Neuroznanost 

Tema: Uloga subplate neurona i intersticijskih neurona bijele tvari u patogenezi epilepsije 

 

13. Ivica Kocman, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na kontrastnim sredstvom uzrokovanu nefropatiju u štakora 

 

14. b, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i 

zdravstvo 

Tema: Vrijednost ultrazvuka pluća u hitnoj službi u dijagnostici akutne dispneje 

 

15. Diana Jovičić Burić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Rizični čimbenici zlouporabe alkoholnih pića među šesnaestogodišnjacima u Hrvatskoj 

 

16. Burhan Hadri, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Comparison of Sublingual sufentanil tablet release system and local infiltration analgesia for 

postoperative pain management in total knee arthropasty (Usporedba učinka sustava za oslobađanje 

tablete sublingvalnoga sufentanila i lokalne infiltracijske analgezije u poslijeoperacijskom liječenju 

boli nakon totalne endoproteze koljena) 

 

17. Iva Bušić Pavlek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost kolina i pojavnoga difuzijskoga koeficijenta dobivenih analizom multiparametrijske 

magnetske rezonancije s receptorom osjetljivim na kalcij u karcinomu dojke 

 

18. Maja Bakula, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Odnos intrakranijskoga i intraokularnoga tlaka u bolesnika s akutnim povišenjem 

intrakranijskoga tlaka 

 

19. Sarah Stančić-Rokotov, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Neuroznanost 

Tema: Raspodjela demijelinizacijskih lezija unutar segmenata bijele tvari i povezanost s neurološkom 

onesposobljenosti u bolesnika s multiplom sklerozom  

 

20. Katarina Perić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Otpuštanje fluorida i promjena pH vrijednosti otopine tijekom imerzije bioaktivnih dentalnih 

materijala 

 

21. Marina Šimunović Aničić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Dentalna medicina 

Tema: Utjecaj predtretmana infiltrirajućim smolama na veznu čvrstoću ortodontskih tuba na 

demineraliziranu caklinu čovjeka  

 

22. Joško Barbarić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo   

Tema: Čvrste disperzije za povećanje topljivosti i brzine otpuštanja lurasidon-hidroklorida iz čvrstih 

oralnih dozirnih oblika 

 

23. Marija Lukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

Poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo   

Tema: Optimiranje polimernih milireaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom 

 

24. Sandra Brajčinović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Razvoj novoga legirnoga sustava alatnih čelika na osnovi termodinamičkih parametara 

 

25. Milan Vukšić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Razvoj monolitne aluminijeve oksidne keramike uz dodatak otpadnoga keramičkoga praha 

 

26. Davor Kolar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo i brodogradnja 

Tema: Model rane procjene kvarova rotacijske opreme primjenom dubokoga strojnoga učenja 

 

27. Ivan Čular, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski doktorski 

studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Fatigue modelling in tooth root of surface hardened gears (Modeliranje zamora u korijenu zuba 

površinski otvrdnutnih zupčanika) 

 

28. Nikola Horvat, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Poslijediplomski 

doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija 

Tema: Virtual reality supported transition processes in teams developing products (Timski tranzicijski 

procesi podržani tehnologijom virtualne stvarnosti u razvoju proizvoda)   
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29. Elizabeta Šamec, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Građevinarstvo 

Tema: Enhancing efficiency of iterative application of force density method (Povećanje učinkovitosti 

iteracijske primjene metode gustoća sila) 

 

30. Branimir Pervan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Poslijediplomski 

doktorski studij Elektrotehnika i računarstvo  

Tema: Programming model for heterogeneous computing systems with customizable accelerators 

(Programski model za raznorodne računalne sustave s prilagodljivim ubrzivačima) 

 

31. Ivana Đunđek Kokotec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj institucionalnih investitora na korporacijsko upravljanje poduzeća u Republici 

Hrvatskoj  

 

32. Ognjen Ožegić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Kontaktni sportovi kao prediktor kliconoštva bakterijom Staphylococcus aureus kod mladih 

sportaša 

 

33. Sandro Venier, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Akutni učinak kofeina iz različitih izvora na mišićnu jakost i snagu  

 

34. Filip Sabol, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Akutni učinak tri različite doze kofeina na izvedbu balističkih pokreta, jakost i mišićnu 

izdržljivost 

 

 35. Krešimir Šoš, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Učinci primjene Feldenkrais® metode učenja pokreta na preciznost i brzinu lopte pri izvedbi 

nogometnoga udarca 

 

36. Marin Kundić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Poslijediplomski doktorski studij Pravne 

znanosti 

Tema: Pravni aspekti radničkoga dioničarstva u Republici Hrvatskoj  

 

37. Damir Šehić, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studijski 

program Licencijata i doktorata 

Tema: Teološko-bioetičko vrjednovanje ustavnosudskih odluka o pobačaju 

 

38. Silvio Košćak, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski studijski 

program Licencijata i doktorata 

Tema: Rationale divinorum officiorum Vilima Duranda (1230.–1296.) kao primjer srednjovjekovne 

predtraktatske ekleziologije 
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39. Mario Perestegi, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program 

Kroatologija 

Tema: Aspekti kontinuiteta i inovacija glazbenih oblika u skladbama za orgulje Franje Dugana st., 

Franje Lučića i Anđelka Klobučara 

 

40. Kristina Šekrst, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program 

Filozofija 

Tema: Logička formalizacija evidencije u evidencijalnim jezicima 

 

41. Alen Orlić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program Kroatologija 

Tema: Vokativ u hrvatskom standardnom jeziku 

 

42. Filip Katanić, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski studijski program Povijest  

Tema: Austro-ugarski general Maksimilijan Čičerić Baćanski i Prvi svjetski rat  

 

43. Tonko Carić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Konceptualni okvir za kvalitetu podataka u longitudinalnim kohortnim studijama 

 

44. Nataša Leverić Špoljarić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 

– muzikološki smjer  

Tema: Vokalnost u opusu Stanka Horvata 

 

45. Marija Benić Zovko, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – 

muzikološki smjer  

Tema: Udžbenici i priručnici kao temelj glazbenoga obrazovanja u Zagrebu (1829. - 1921.) 

 

46. Tatjana Gaćeša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – 

muzikološki smjer  

Tema: Cecilijanizam u Hrvatskoj od početka do sredine 20. stoljeća 

 

47. Tomislav Dokman, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijskih i komunikacijskih znanosti  

Tema: Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu 

 

48. Anamarija Žugić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Novolatinska drama i kazalište u ranonovovjekovnoj Hrvatskoj  

49. mr. sc. Sergio Bracanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture 

Tema: Čitanje prostora u ranim tekstovima D. Dragojevića, T. Maroevića, Z. Mrkonjića, A. Stamaća i 

I. Zidića  
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50. Igor Martinjak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Poslijediplomski 

doktorski studij Filozofije  

Tema: Prazni termini u Aristotelovoj logici 

 

51. Josip Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina sorta graševina 

(Vitis vinifera L.) 

 

52. Marina Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihovu stabilnost u vinu  

 

53. Ljubica Lukač, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Dinamika prašuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) i munike (Pinus heldreichii H. 

Christ) u predplaninskom pojasu jugoistočnih Dinarida 

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 16. travnja 2019. odobren je krivi naslov 

teme 

ispravak teme: Dinamika prašuma crnoga bora (Pinus nigra J. F. Arnold) i munike (Pinus heldreichii 

H. Christ) u subalpinskom pojasu jugoistočnih Dinarida 

 

54. Domagoj Trlin, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Šumarstvo i drvna tehnologija 

Tema: Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku poplavnih nizinskih ekosustava u Hrvatskoj 

- zbog administrativne pogreške na sjednici Senata održanoj 16. travnja 2019. odobren je krivi naslov 

teme 

ispravak teme: Utjecaj klimatskih promjena na dinamiku hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i poljskoga 

jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Hrvatskoj 

 

55. Zorana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Tekstilna znanost i tehnologija 

odobrena tema na hrvatskom jeziku: Razvoj naprednih nanobiokompozita izrađenih od polilaktidnog 

polimera ojačanog vlaknima brnistre 

- na sjednici Senata održanoj 28. listopada 2014. odobren je  naslov teme na hrvatskom jeziku a zbog 

prelaska na Skandinavski model moli se odobrenje teme na engleskom jeziku (priloženi potrebni 

materijali); 

ispravak teme na engleskom jeziku: Development od advanced polylactide nanobiocomposites 

reinforced with spartium junceum L.Fibres 

 

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 

je odobrio pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti. 

 

13. Međunarodna suradnja 
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Prorektor Judaš obavještava članove Senata o proteklim događajima i međunarodnoj suradnji te 

obavještava kako će se na Sveučilištu u Zagrebu od 23. do 25. svibnja održati UNICA rektorski seminar 

koji se organizira u okviru proslave 350. obljetnice utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu. 

 

14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, prof. dr. sc. Igora Glihe 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 

14. svibnja 2019. godine, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženika za dekana Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. IGORA GLIHE za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 

2020./2021.). 

15. Davanje suglasnosti na programe rada predloženica za dekanicu Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta, prof. dr. sc. Verice Dragović-Uzelac i prof. dr. sc. Jadranke Frece 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 

14. svibnja 2019. godine, na prijedlog rektora, donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na program rada predloženice za dekanicu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. VERICE DRAGOVIĆ-UZELAC i program rada predloženice za 

dekanicu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. JADRANKE 

FRECE za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.). 

 

16. Potvrđivanje izbora dekana Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Ivana Kopreka 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 14. svibnja 2019. 

godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivana Kopreka za dekana Fakulteta filozofije i religijskih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 3 (tri) akademske godine (2019./2020., 2020./2021. i 

2021./2022.) izabranoga 17. travnja 2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta filozofije i 

religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

17. Potvrđivanje izbora dekanice Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 

prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep 

 

 Na temelju članka 59. st. 2. t. 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 

101/14, 60/15, 131/17) i članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu 

na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 14. svibnja 2019. 

godine donio je sljedeću 
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O d l u k u 

I. 

Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep za dekanicu Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od 2 (dvije) akademske godine (2019./2020., 

2020./2021.) izabranu 16. travnja 2019. godine Odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta organizacije i 

informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

 

18. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

suglasnosti na Pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu od 16. lipnja 

2011. (Klasa: 602-04/11-04/17, Urbroj: 380-020/084-11-1), Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. 

redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), održanoj 14. svibnja 2019. godine 

donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Prehrambeno-

biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Pravilnik), Pravilnik koji je usvojilo Fakultetsko 

vijeće Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 26. ožujka i 

24. travnja 2019. godine. 

  

19. Davanje suglasnosti Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

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

Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 14. svibnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Veterinarskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Fakultetsko vijeće Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo 

na sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine. 

II. 

Odluka o izmjeni Statuta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nalazi se u privitku ove odluke 

i njezin je sastavni dio. 

 

20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu za 

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

koji se odnose na potpisivanje Ugovora o nabavi usluge stručnog nadzora izgradnje pasivne 

mrežne infrastrukture u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa 

poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ 

 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 14. svibnja 2019. 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 za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri 

milijuna kuna, a koji se odnose na potpisivanje Ugovora o nabavi usluge stručnog nadzora izgradnje 
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pasivne mrežne infrastrukture u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa 

poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće. 

 

21. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje 

pravnih radnji u ime i za račun Medicinskoga fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, 

koji se odnose na provedbu postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova-

održavanje objekata Medicinskoga fakulteta 

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

Senat Sveučilišta u Zagrebu na 10. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) 

održanoj 14. svibnja 2019. godine donio je sljedeću 

 

O d l u k u 

I. 

Daje se suglasnost dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijanu Klarici 

za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koji se 

odnose na provedbu postupka javne nabave za izvođenje građevinskih radova – održavanje objekta 

Medicinskoga fakulteta. 

 

22. Ostalo 

 

Rektor podsjeća da je rok za dodjelu nagrada Andrija Mohorovičić do 28. lipnja 2019. godine. 

 

*** 

 

Rektor zahvaljuje svim članovima Senata na radu i suradnji. Sjednica je završena u 14:20 sati. 

 

 

Rektor                                                                  

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

 

Zapisnik sastavila: 

Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croat. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/19-04/03 

Urbroj: 380-020/173-19-5 

7. lipnja 2019. 


