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ZAPISNIK 

 

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

u utorak, 13. studenoga 2018. s početkom u 12,00 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg 

Republike Hrvatske 14. 

 

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

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

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

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

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

Sveučilišta 

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

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

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

 

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima 

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

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

9. prof. dr. sc. Sven Seiwerth Medicinski fakultet 

10. prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Stomatološki fakultet 

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

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

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

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

15. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

16. prof. dr. sc. Tibor Pentek, Šumarski fakultet 

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

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

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

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

21. prof. dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti 

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

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

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

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

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

27. izv. prof. dr. sc. David Šporer, Filozofski fakultet 

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

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

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

31. prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet 
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32. prof. dr. sc. Goran Klobučar, Prirodoslovno-matematički fakultet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja 

52. Vesna Kutnar Šepat, Katolički bogoslovni fakultet 

53. Vladimir Šumanović, Hrvatski studiji 

54. Marina Palčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

 

 

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija 

55. Mate Jonjić, Akademija dramske umjetnosti 

56. Lucija Kundid, Pravni fakultet 

57. Leopold Ćurčić, Katolički bogoslovni fakultet 

58. Klara Dešković, Stomatološki fakultet 

 

 

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 

59. Nediljko Jerković, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija 

60. Ivan Klepo, Građevinski fakultet 

61. Luka Brezinščak, Agronomski fakultet 

62. Erik Brezovec, Filozofski fakultet 

 

 

Ostali 

- izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, NSZVO 

- doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, HSS 
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- dr. sc. Zoran Bekić, SRCE 

- prof. dr. sc. Josip Tica, Ekonomski fakultet  

 

 

Iz stručne službe Rektorata:   

- prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, pomoćnica rektora za interno komuniciranje i sveučilišne 

medije 

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

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

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

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

 

 

 

*** 

Rektor Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damir Boras je otvorio 3. 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 4. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emeritus prof. dr. sc. Stanislava Bolanče  doda nova točka 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu čime se ostale točke pomiču za jedan redni 

broj više 

 

 Dnevni red je potom jednoglasno prihvaćen. 

 

 

*** 

 

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

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

2. Izbori u zvanja  

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

profesora u trajnom zvanju 

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

profesora 

3. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2018./2019.  

4. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emeritus prof. dr. sc. Stanislava Bolanče  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu  

6. Financijska pitanja 

6.1. Realizacija financiranja asistenata u ak. god. 2017./2018. i prijedlog doznake  

6.2. Informacija o programskim ugovorima 

7. Sveučilišna nastavna literatura  
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8. Dopuna Izvješća o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

9.1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Menadžerska informatika na engleskom jeziku 

(Managerial Informatic) Ekonomskoga fakulteta- obavijest  

9.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Trgovina na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta - obavijest 

9.3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Marketing na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta - obavijest  

9.4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Management na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta - obavijest  

9.5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa preddiplomskog stručnog 

studija Izobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, 

Biciklizam, Bilijar, Boks, Dizanje utega, Fitnes, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje 

na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Kondicijska priprema sportaša, 

Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, 

Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska 

rekreacija, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo, 

Veslanje Kineziološkoga fakulteta – obavijest  

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Tržište nekretnina Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program)  

10.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Ekonomija energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (novi program)  

10.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Vanjska politika i diplomacija Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarstvo i naftno 

inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

11.2. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

12. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 

13. Međunarodna suradnja  

14. Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2017. do 30. rujna 2018.  

15. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog 

računskog centra  

16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu  

17. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu  

18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu  

19. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta 

u Zagrebu  

20. Odluka o imenovanju Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  
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21. Odluka o korištenju elektroničkih adresa studenata završnih godina studija za potrebe 

dodjele adresa s jedinstvenom alumni domenom  

22. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Geotehničkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

23. Ostalo  

 

 

*** 

 

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

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

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio zapisnik 1. redovite sjednice 

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

listopada 2018. 

 

2. Izbori u zvanja  

 

2.1. 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: 

 

 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je potvrdio gore navedeni izbor u 

znanstveno-nastavno / umjetničko-nastavno zvanje. 
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2.2. 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. Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2018./2019.  

 

 Na temelju članka 96. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

članka 21. i 89. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno odredbama Pravilnika o 

dodjeli počasnoga zvanja professor emeritus i prijedloga Povjerenstva za utvrđivanje 

kriterija i potvrdu izbora u zvanja sa sastanka održanog 6. studenoga 2018. godine, 

Senat Sveučilišta u Zagrebu u 350. akademskoj godini (2018./2019.)  na svojoj 3. 

redovitoj sjednici održanoj 13. studenoga 2018. godine donio je 

 

O D L U K U                                                                                                                   

 

o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus u 

akademskoj godini 2018./2019. 

 

I. 

Pokreće se postupak izbora u počasno zvanje professor emeritus  - u pravilu godišnje 

- za petnaest umirovljenih redovitih profesora u trajnom zvanju. Predloženici moraju 

imati posebne zasluge za razvitak i napredak Sveučilišta te priznati međunarodni i 

domaći znanstveni/umjetnički, stručni, pedagoški doprinos. Također treba postojati 
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mogućnost i potreba njihova sudjelovanja u znanstveno-nastavnom/ umjetničkom i 

znanstvenoistraživačkom radu na visokom učilištu koje ih predlaže. 

 

 II. 

Prijedlozi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu trebaju se najkasnije do 31. siječnja 2019. 

godine dostaviti Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja 

Senata Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlozi sastavnica uz odluku Fakultetskog vijeća 

moraju sadržavati dokumentaciju predviđenu člankom 7. Pravilnika o dodjeli 

počasnog zvanja professor emeritus. Uz to sastavnice trebaju predložiti tri člana 

povjerenstva u najvišem znanstveno-nastavnom/umjetničkom (trajnom) ili 

znanstvenom zvanju (trajnom), od kojih najmanje dva člana moraju biti iz 

predloženikove uže struke. Jedan član Povjerenstva obavezno mora biti izvan 

sastavnice Sveučilišta. 

 

 III. 

Povjerenstva za izbor predloženika u zvanje professor emeritus, koja imenuje Senat, 

dužna su podnijeti Senatu za svakog predloženika pisano izvješće s ocjenom i svojim 

mišljenjem do dana navedenog u odluci o imenovanju. 

 

 IV. 

Odluku o izboru predloženika u počasno zvanje donosi Senat većinom glasova. 

Izabranik u počasno zvanje professor emeritus  ima od dana izbora sva prava 

predviđena člancima 3. i 10. Pravilnika. 

 

   

V. 

Povelje o izboru u zvanje professor emeritus uručuju se izabranicima u pravilu 

prigodom proslave Dana Sveučilišta. 

 

 

4. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor 

emeritus prof. dr. sc. Stanislava Bolanče  

 

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

1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o dodjeli počasnoga zvanja professsor emeritus te 

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

Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. sjednici 

u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj  13. studenoga 2018. godine, donio je 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus                 

prof. dr. sc. Stanislavu Bolanči 

 

I. 

Imenuje se Povjerenstvo za predlaganje dodjele počasnoga zvanja professor emeritus  

dr. sc. Stanislavu Bolanči, redovitom profesoru u mirovini Grafičkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 

 

o prof. emer. Vilko Žiljak, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, predsjednik  

o dr. sc. Marin Milković, redoviti profesor u trajnom zvanju,  Sveučilište Sjever, 

član 

o dr. sc. Nikola Mrvac,  redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, 

Grafički fakultet, član 
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II. 

Povjerenstvo će na temelju vlastite prosudbe i dokumentacije razmotriti opravdanost 

dodjele počasnoga zvanja te izvješće s obrazloženim prijedlogom dostaviti 

Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu  

 

Rektor Boras navodi da su izmjene i dopune Etičkoga kodeksa raspravljene na užem i širem 

Rektorskom kolegiju te je prijedlog izglasan jednoglasno. Podsjeća da je na rujanskoj sjednici 

Senata ova točka skinuta s dnevnog reda budući da u trenutku usvajanja dnevnoga reda nije bila 

prisutna 2/3 većina članova Senata potrebna za donošenje ove odluke. Dodaje da su u međuvremenu 

pristigla mišljena da postoji moguća retroaktivnost u ranijoj formulaciji prijedloga pa su provedene 

izmjene teksta te sada retroaktivnosti nema.   

 

Dekan Gliha smatra da je članak iz prethodne verzije prijedloga prelazio granice retroaktivnosti 

koja je prihvatljiva stoga je članak preformuliran na način da se to novouvedeno pravo na žalbu 

odnosi na ona mišljenja u pogledu kojih su sudski postupci još u tijeku, s time da se postupcima u 

tijeku smatraju oni koji su započeti, a nezavršeni. Time se izbjegava prigovor retroaktivnosti koji bi 

prelazio granicu koja se može tolerirati. 

 

Dekanica Vlahović Štetić navodi da razumije obrazloženje dekana Glihe, ali joj nije jasan članak 

10. Pravo na žalbu postoji i protiv mišljenja u pogledu kojih su postupci još u tijeku. Postupci koji 

su još u tijeku smatraju se i oni u pogledu kojih još nije završio sudski postupak o istoj stvari.  Rok 

od 15 dana za podnošenje žalbe protiv mišljenja u pogledu kojih još nije završio sudski postupak o 

istoj stvari počinje teći danom stupanja na snagu izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Sveučilišta u 

Zagrebu. Zanima ju znači li to da se za  trajanja sudskoga spora, koji može trajati godinama, ne 

može zaključiti etički postupak. 

 

Rektor Boras navodi da je to postojalo i za vrijeme bivšega rektora Bjeliša, koji je zaustavio etičke 

postupke za vrijeme trajanja sudskoga postupka. Smatra da je razumno da se za vrijeme sudskoga 

postupka etički postupci zaustave. Po završetku sudskoga postupka, etički postupak u pravilu 

postaje irelevantan. 

 

Dekan Gliha navodi da je „sudski postupak u tijeku“ onaj koji još nije završio. Kada sudski 

postupak završi, neće se moći provoditi taj drugostupanjski postupak. Dakle, za vrijeme trajanja 

sudskog postupka se može, unutar roka od 15 dana od stupanja na snagu, podnijeti žalba drugom 

stupnju. Ako ona strana koja nije zadovoljna uspije u žalbenom postupku, sudski će postupak 

izgubiti svaki smisao jer će povući tužbu s obzirom da je postignuto željeno. 

 

Dekanica Vlahović Štetić dalje postavlja pitanje sukladnosti povjerenstava sa zakonom. Prema čl. 

112. st. 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, u povjerenstvima mora biti 

student. Prema Etičkom kodeksu, student je član samo kada je riječ o stvarima koje se tiču studenata. 

 

Rektor Boras navodi da će se u povjerenstvo imenovati student kojeg će izabrati Senat. Dodaje da 

se Etički kodeks ne mijenja u tom dijelu na današnjoj sjednici Senata.  

 

Profesorica Garašić navodi da sada govori s gledišta funkcije koju je obnašala u Etičkom savjetu 

u razdoblju od sedam i pol godina, od čega je bila predsjednica tri i pol godine. Uzimajući u obzir 

koncentraciju intelektualnog potencijala u sveučilišnim zajednicama, svima je jasno da te zajednice 

nose posebnu odgovornost za razvitak moralnih vrijednosti u društvu u kojem djeluju. Stoga Etički 

kodeks svakoga sveučilišta treba biti dobro promišljeni i vlastito kreirani dokument koji će zrcaliti 

vrijednosti kojima svi mi težimo u našoj svakodnevnoj užurbanosti i potrazi za znanjem i istinom. 
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Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu nije vlastito kreirani dokument. Stupio je na snagu u svibnju 

2007. i u velikoj je mjeri najprimitivnijom tehnikom copy-paste prepisan iz Etičkog kodeksa 

Sveučilišta u Rijeci. Smatra da nije u redu da jedno od najstarijih i najvećih sveučilišta u Hrvatskoj 

nema vlastiti kreirani dokument, nema i ne pokazuje kreativnost da izrazi kojim vrijednostima u 

svom akademskom radu i životu teži. Nastavlja da je na to godinama uzalud upozoravala. U 

proteklih 11 godina puno je predmeta u praksi obrađeno i ispostavilo se da mnoge stvari u Etičkom 

kodeksu nisu dobro postavljene i da bi ih trebalo promijeniti u odnosu na ono što realni akademski 

život zahtijeva. Nije bilo volje da se pristupi jednom cjelovitom čitanju Etičkog kodeksa, susretu s 

ljudima koji imaju puno prakse s etičkim procesima i da se napravi temeljita promjena Kodeksa 

koja bi služila na dobrobit ove sveučilišne zajednice. Budući da se ovaj Etički kodeks odnosi na 

sedam i pol tisuća zaposlenika i sedamdeset tisuća studenata, važno je bilo da prije bilo kakve 

promjene bude konzultirana zajednica na koju će se promjene odnositi. To nije učinjeno pa, kao 

netko tko je puno radio u etičkim tijelima, smatra da to nije prihvatljivo. Sljedeća primjedba odnosi 

se na konkretne promjene. Predlaže se da se, prilikom ispitivanja etičnosti ponašanja određenog 

člana sveučilišne zajednice, dotični član izjasni o relativnim navodima putem punomoćnika. 

Otvoreno govoreći, to je plaćeni odvjetnik. Do sada na etičkim procesima na Sveučilištu nije bila 

zabranjena pojava odvjetnika, ali se smatralo primjerenim da se u nekom etičkom procesu, kada 

etičko povjerenstvo pokušava zaključiti tko je u nastalom problemu pogriješio, pojavi bilo onaj koji 

je prijavio problem, bilo onaj za kojeg se smatra da je problem uzrokovao. Praksa inozemnih 

sveučilišta pokazuje da je pojava dionika u etičkim procesima nužna zato što akademska zajednica 

pokušava naći najbolje rješenje u spornom problemu. Ona bi trebala težiti vrijednostima, a ne 

interesima. Uvođenjem ovakve odredbe u Etički kodeks gdje bi Senat omogućio da je u etičkom 

procesu samo plaćeni odvjetnik, pretpostaviti treba da će profesor, koji je primjerice oštetio studenta 

na ispitu, moći platiti skupog odvjetnika koji spretno okreće sa činjenicama pa će ta potraga za 

istinom biti zamagljena interesom odvjetnika da pod svaku cijenu pobjedi u ovom etičkom procesu 

bez obzira na istinu. Postavlja pitanje Senatu želi li to imati u svojoj akademskoj zajednici? Onaj 

koji ima novca platit će odvjetnika koji će ga obraniti bez obzira na istinu. Smatra da je ovakva 

odredba s vrijednosnih stajališta neprihvatljiva. Drugi prijedlog je da etičko povjerenstvo sastavnice 

bude dužno provjeravati navode iz zahtjeva radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Smatra da neke 

odredbe u Etičkom kodeksu imaju nedorečenosti, stoga je potrebno održati sastanak da se vidi koji 

su to problemi i o svemu dobro promisli. I dekanica Filozofskog fakulteta navela je neke od 

problema. To nije nešto što zahtjeva hitne promjene jer ima drugih hitnijih stvari kao što je borba 

protiv plagijata. Treća primjedba je da protiv mišljenja etičkog povjerenstva podnositelj zahtjeva i 

član sveučilišne zajednice imaju pravo podnijeti žalbu u roku 15 dana. Etički savjet je i do sada u 

skladu s ovlasti da koordinira rad etičkih povjerenstva i da čitav etički proces bude sukladan i 

jednoobrazan, pažljivo čitao svako mišljenje etičkog povjerenstva bilo  koje sastavnice i provjeravao 

da li ta mišljenja poštuju odredbe Etičkog kodeksa i ako to nije bio slučaj, vraćao je mišljenje na 

etičko povjerenstvo ili se osnivalo ad hoc sveučilišno povjerenstvo po potrebi. Ovom odredbom da 

se protiv mišljenja može podnijeti žalba pogoršava se status jer se i do sada bez obzira na žalbu 

mišljenje provjeravalo. Na kraju, po pitanju prava na žalbu u pogledu postupaka koji su još u tijeku, 

ističe da predlagatelj ovoga prijedloga uopće nije pročitao Etički kodeks budući da je ova odredba 

u potpunoj suprotnosti s čl. 10. st. 4. Kodeksa koji kaže da u svakom slučaju u kojem postoji 

neslaganje pri tumačenju i primjeni Etičkog kodeksa, članovi sveučilišne zajednice obavezni su 

nastojati da se sporna pitanja najprije riješe unutar sredine u kojoj je nastao problem ili kod 

mjerodavnih tijela Sveučilišta, a obraćanje tijelima izvan Sveučilišta treba se ograničiti na slučajeve 

u kojima je to apsolutno nužno. Ovom promjenom gdje se otvara mogućnost da sudski postupak 

utječe na etičko mišljenje, mi potpuno negiramo autonomiju Sveučilišta. Ako nigdje drugdje, 

autonomija se treba odraziti u etičkim pitanjima zato što je autokorekcija snažan alat za dobro 

trasiranje puta prema vrijednostima Sveučilišta. 

 

Profesor Bakić ističe da želi ukazati na dvije materijalne primjedbe ovog prijedloga. Prva 

primjedba tiče se odredbe kojom se predviđa da se osoba, o čijem djelovanju postoji sumnja u 

neetičnost ponašanja u postupku koji se provodi, izjasni putem opunomoćenika. Želi naglasiti još 

jednom da je ta odredba loša i da uklanja bitni element autokorekcije te u bitnome narušava 

jednakost profesora, studenata i svih zaposlenika Sveučilišta. Druga primjedba odnosi se na 
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retroaktivno djelovanje koje je bilo predviđeno u prvotnom tekstu ovih izmjena i dopuna, a  koji je 

bio ponuđen na sjednici u rujnu kada je ta točka uklonjena s dnevnog reda. Tada se zamišljalo da se 

pravo na žalbu retrogradno može primjenjivati na sve postupke koji su započeti od određenog 

datuma 2007. godine. Danas je ta odredba izmijenjena te se više ne referira eksplicite na neki datum, 

nego kaže da se žalba može podnijeti na postupke u tijeku, ali se postupcima u tijeku smatraju i oni 

u vezi s kojima se vodi sudski postupak. Faktički je time rečeno isto, samo drugim riječima. Kao 

što znamo, nismo svi te sreće da nam sudski postupci traju mjesec ili dva, najčešće se sudski postupci 

mogu povlačiti po našim sudovima godinama ako ne i desetljećima. To dakle znači da će se neki 

etički postupak koji je proveden na Sveučilištu, koji je prošao sva tijela i sve instance i koji je s 

akademske točke gledišta završen, smatrati u tijeku dok god traje sudski postupak te će postojati 

otvoreno pravo žalbe na njega. Postavlja pitanje što je to nego retroaktivnost. Nastavlja da se ovom 

odredbom izravno narušava autonomija Sveučilišta te se faktički ugrađuju refleksije na građanske 

postupke. Smatra da to nije dobro, smatra da je ova odredba podjednako loša kao i prethodna te da 

bi je trebalo odbaciti. Osim toga, ističe da je Etički kodeks dokument koji se tiče svih nas i on 

suštinski zadire u temeljna pitanja djelovanja, u odnos prema akademskim vrlinama. Nezamislivo 

je da se taj dokument onda mijenja bez valjane javne rasprave i bez mogućnosti da o tome da 

mišljenje čitava akademska zajednica, odnosno barem članovi Sveučilišta. U normalnim 

okolnostima akademska zajednica bi trebala imati pravo i mogućnost da u argumentiranoj raspravi 

nađe rješenja u skladu s tradicijom, dobrim praksama i akademskim standardima. Suprotno tome, 

ovaj postupak donošenja izmjena i dopuna proveden je u rekordnom roku od srpnja do rujna, i to 

daleko od očiju akademske zajednice pa čak i od Senata. O tome svjedoči i činjenica da ta točka u 

petak još nije bila na dnevnome redu današnje sjednice Senata. O tome svjedoči i činjenica da je ta 

točka osvanula tek jučer poslijepodne i to u obliku novog primjera teksta izmjena i dopuna 

različitoga od teksta koji je Senatu bio ponuđen u rujnu. To dovoljno govori o tome koliko se poštuje 

ovaj Senat i sam Etički kodeks. Nastavlja da je u srpnju, kada se užurbano krenulo u izmjene i 

dopune, postojao predmet u domeni etičkih povjerenstava na Sveučilištu koji datira još iz 2011. 

godine. Prejudikcije o tom predmetu nema, međutim protagonist u tom predmetu, i to ne kao 

podnositelj prijave nego kao osoba čija djela se dovode u pitanje s etičkog stanovišta, pojavljuje se 

u pripremi izmjena i dopuna kao značajan akter, koordinator, sudeći prema dostupnim 

informacijama sukreator, a svakako i zagovaratelj predloženih rješenja. Smatra da je očito kako se 

ovdje radi o sukobu interesa. Sve da je riječ samo o koordinaciji koja spada u domenu prorektorskih 

dužnosti, bolji akademski običaji bi u danoj situaciji podrazumijevali izuzeće, ako ne i samoizuzeće 

iz postupka donošenje izmjena i dopuna Etičkog kodeksa. U ovom slučaju bilo je upravo suprotno, 

zato smatra da ovaj prijedlog izmjena i dopuna, u najboljem interesu našega Sveučilišta, treba 

odbaciti. Ne samo zbog materijalno neprimjernih odredbi, već posebno zato što su postupanja i 

okolnosti donošenja ovoga prijedloga izmjena i dopuna upravo neetični. 

 

Dekan Vrček navodi da dolazi sa sastavnice gdje je mišljenje etičkoga povjerenstva korišteno u 

dokaznom postupku u jednom sudskom procesu. To traje poprilično dugo pa je načelno protiv 

ovakvih izmjena u smjeru povezivanja etičkih i sudskih postupaka jer smatra da se time čini 

dugoročna šteta. Etički i sudski postupci mogu biti bitno različiti, odnosno ono što nije etično može 

biti legalno i obrnuto, a upravo radi toga postoje etički postupci. Drugo, po pitanju provjere navoda, 

etičko povjerenstvo nema istražne mehanizme. Ono donosi svoje mišljenje temeljem dokumentacije 

i iskaza. Kako će to povjerenstvo provesti istragu? Što bi trebalo značiti da trebaju provjeriti? Ističe 

da ovaj prijedlog ne može podržati. 

 

Rektor Boras navodi da, što se tiče kvalitete Kodeksa, to što je prekopiran od riječkog sveučilišta 

ne znači da je loš. Profesorica Garašić s jedne strane navodi da Kodeks nije dobar, a s druge strane 

brani njegove odredbe. Nastavlja da je profesor Bakić neizrečeno izrekao insinuaciju koja je 

potpuno irelevantna. Ističe da Statut predviđa mogućnost da se na temelju etičkog postupka započne 

disciplinski postupak. Upravo zato je nepostojanje drugog stupnja nezgodno. Retroaktivnosti sada 

nema,  ta primjedba je već ozbiljno uzeta u obzir kod izmjene. Smatra da treba razmotriti i prijedlog 

da se Etički kodeks u potpunosti u budućnosti obnovi. Opće je pravo svakog građanina da može 

uzeti svog opunomoćenika, ako se ne smatra dovoljno vještim za preuzimanje  takvog postupka na 

sebe. Napominje da je za izglasavanje ovoga prijedloga potrebna 2/3 većina svih članova Senata. 
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 Na temelju članka 21. i članka 79. stavka 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat 

Sveučilišta u Zagrebu na 3. sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 

13. studenoga 2018. godine donio je, uz 8 glasova protiv i 6 suzdržanih glasa, na 

prijedlog Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Etičkom kodeksu Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 012-03/07-03/2, URBROJ: 380-

07/1-09-5 od 18. svibnja 2007. godine, u članku 34. stavku 2., u trećoj rečenici se točka 

zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: „s time da isto može obaviti putem 

punomoćnika.“, pa sada izmijenjeni članak 34. stavak 2. glasi: 

„Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna razjašnjenja i 

obavijesti. Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, povjerenstvo može 

zatražiti očitovanje i razjašnjenja od zainteresiranih osoba. Ako podnositelj zahtjeva 

traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog člana sveučilišne zajednice, tom se 

članu mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente, 

s time da isto može obaviti putem punomoćnika.“. 

 

II. 

U članku 34. stavku 6., u prvoj rečenici se briše riječ: „isključivo“, a druga rečenica se 

mijenja i glasi: 

„Povjerenstvo je dužno provjeriti navode iz zahtjeva radi utvrđivanja relevantnih 

činjenica“. 

 

III. 

U članku 35. iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase: 

„8. Protiv mišljenja povjerenstva podnositelj zahtjeva i član sveučilišne zajednice u 

odnosu na čiju etičnost je povjerenstvo zauzelo stav, imaju pravo podnijeti žalbu u 

roku od 15 dana od dana primitka mišljenja. O žalbi odlučuje Etički savjet Sveučilišta. 

Žalba treba biti određena i mora točno i precizno opisati načelno pitanje o kojem je 

riječ i konkretne okolnosti slučaja i djelovanja odnosno ponašanja za koje se tražila 

ocjena suglasnosti s načelima i pravilima Etičkog kodeksa i za koje je doneseno 

mišljenje.“ 

 

''9. Nakon zaprimanja žalbe Etički savjet će zatražiti cjelokupnu dokumentaciju od 

nadležnog etičkog povjerenstva koje je donijelo mišljenje. Etički savjet žalbu može 

odbaciti (u slučaju ako je podnesena izvan roka ili od strane neovlaštene osobe), odbiti 

(u slučaju da su navodi iz žalbe neosnovani) ili uvažiti, u kojem slučaju mišljenje može 

preinačiti ili vratiti nadležnom etičkom povjerenstvu na ponovni postupak.'' 

 

''10. Pravo na žalbu postoji i protiv mišljenja u pogledu kojih su postupci još u tijeku. 

Postupci koji su još u tijeku smatraju se i oni u pogledu kojih još nije završio sudski 

postupak o istoj stvari.  Rok od 15 dana za podnošenje žalbe protiv mišljenja u pogledu 

kojih još nije završio sudski postupak o istoj stvari počinje teći danom stupanja na 

snagu izmjena i dopuna Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu.“ 

 

IV. 

U članku 36. točka K se mijenja i glasi: „odlučuje o žalbama podnesenim protiv 

mišljenja etičkih povjerenstava sastavnica i Sveučilišta;“ te se dodaje točka L koja 

glasi: „obavlja druge poslove predviđene Etičkim kodeksom“. 
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V. 

Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Zagrebu stupa na 

snagu osmoga dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

 

6. Financijska pitanja 

 

6.1. Realizacija financiranja asistenata u ak. god. 2017./2018. i prijedlog doznake  

 

Prorektor Lazibat navodi da je Senat još 2014. godine donio odluku da će sufinancirati 

zapošljavanje novih asistenata i to fakultetima 40% iz tih sredstava, a akademijama 75%. 2017. 

godine taj rok je produžen još za ovu akademsku godinu. Pred članovima Senata je tablica koja 

pokazuje koliko su koštali asistenti i kolika će biti doznaka. Doznaka nije pokrila 100% 

troškova, odnosno nedostaje nekih 20% budući da sredstava nije bilo dovoljno. Prijedlog je da 

se isplata tih 20% dogovori na nekoj od sljedećih sjednica Senata kada se završe pregovori o 

programskim ugovorima. 

 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je sljedeću  

 

 O D L U K U  

 

I. 

Prihvaća se konačan obračun realizacije troškova u programu financiranja asistenata 

iz sveučilišnih sredstava za akademsku godinu 2017./2018., te prijedlog doznake u 

studenom 2018. godine, u skladu s tablicom koja se nalazi u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio. 

 

 

6.2. Informacija o programskim ugovorima 

 

Prorektor Lazibat obavještava Senat da je Vlada izašla s prijedlogom odluke te da se ta odluka 

raspravila na posljednjoj sjednici Rektorskoga zbora na kojoj je bio prisutan i premijer. Svi 

rektori iznijeli su primjedbe na tu odluku, a najviše ih je bilo u vezi sufinanciranja nastavane 

djelatnosti. Model u kojem se financiranje vrši po studentu nije dovoljan, odnosno potrebno ga 

je zadržati, ali uz dodatak direktnog financiranja iz proračuna za onoliko koliko je sveučilištima 

potrebno da pokriju svoje fiksne troškove. Premijer je i sam detektirao taj problem i 

dogovoreno je da Rektorski zbor predloži novu odluku. U taj novi prijedlog unesen je navedeni 

dodatak direktnog financiranja za fiksne troškove, a svako sveučilište navest će svoj dio. Za 

Sveučilište u Zagrebu taj je iznos oko 101.000.000,00 kuna po godini. Takav prijedlog će ići 

na razmatranje u Vladu. Po pitanju znanosti nije bilo većih primjedbi, jedino su pojedina 

sveučilišta ubacila neka nova načela, primjerice načelo transparentnosti, očuvanja tradicije i 

nediskriminacije po područjima. 

 

Dekan Cikojević postavlja pitanje ima li naznaka da će ikakav novac stići na sastavnice, a radi 

podmirenja dugova. Također, Muzička akademija ima funkcionalno ispitivanje zgrade koje 

nema čime platiti.  

 

Rektor Boras navodi da će se programski ugovori zaključiti do nove godine pa prije toga ne 

treba očekivati uplatu. U vezi plaćanja troškova električne energije na Akademiji, poslano je 

pismo ministarstvu i zatražila se hitna intervencija.  
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7. Sveučilišna nastavna literatura  

 

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

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

kao predlagatelja, prijedloge za objavljivanje sveučilišne nastavne literature. Na 100. sjednici 

Povjerenstva, održanoj 6. studenog 2018., razmatrani su prijedlozi za objavljivanje rukopisa koji su 

primljeni s cjelokupnom dokumentacijom. Nakon što su članovi Povjerenstva pregledali rukopise, 

detaljno pročitali recenzije rukopisa i dopise sastavnica, Povjerenstvo je donijelo 

 

 

PRIJEDLOG 

 

o odobravanju sljedećih naslova: 

 

FINANCIJSKA PISMENOST I ODGOVORNA POTROŠNJA U SVAKODNEVNOM 

ŽIVOTU, sveučilišni priručnik, autorice: doc. dr. sc. Dajana Barbić, doc. dr. sc. Andrea Lučić. 

Predlagatelj je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

KLINIČKA INFEKTOLOGIJA, sveučilišni udžbenik, autor: prof. dr. sc. Josip Begovac i sur. 

Predlagatelj je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

ODRŽIVE MJERE GOSPODARENJA TLOM U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI ZA 

KLIMATSKE UVJETE MEDITERANSKE HRVATSKE, sveučilišni priručnik, urednik: doc. 

dr. sc. Igor Bogunović, autori: doc. dr. sc. Igor Bogunović, prof. dr. sc. Ivica Kisić, prof. dr. sc. 

Milan Mesić, izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec, doc. dr. sc. Ivana Šestak, doc. dr. sc. Aleksandra 

Perčin i doc. dr. sc. Darija Bilandžija. Predlagatelj je Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IF TREES COULD WALK: CROATIAN CHILDREN'S AND YOUNG ADULT 

LITERATURE, sveučilišni priručnik, autorica: prof. dr. sc. Diana Zalar. Predlagatelj je Učiteljski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

INDUSTRIJSKA GEOGRAFIJA, sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Jelena Lončar i prof. 

dr. sc. Zoran Stiperski. Predlagatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

INTERAKTIVNA RAČUNALNA GRAFIKA KROZ PRIMJERE U OPENGL-u (e-

udžbenik), sveučilišni udžbenik, autori: doc. dr. sc. Marko Čupić i prof. dr. sc. Željka Mihajlović. 

Predlagatelj je Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

ANESTEZIOLOGIJA U DENTALNOJ MEDICINI, sveučilišni udžbenik, urednica: doc. dr. sc. 

Jasminka Peršec i suradnici, autori: dr. sc. Petar Đanić, dr. sc. Vlasta Klarić, doc. dr. sc. Anđelko 

Korušić, prof. dr. sc. Slavica Kvolik, dr. sc. Mirjana Lončar-Katušin, prof. dr. sc. Darko Macan, 

doc. dr. sc. Marko Matijević, Petar Mišković, dr. med., doc. dr. sc. Jasminka Peršec, Monika Šerić, 

dr. med., dr. sc. Andrej Šribar. Predlagatelj je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio gore navedene prijedloge o 

odobravanju naslova sveučilišne nastavne literature. 

 

 

8. Dopuna Izvješća o upisima na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

 

Prorektorica Čuković-Bagić navodi da je predmetno Izvješće usvojeno na prethodnoj sjednici 

Senata, a ova dopuna odnosi se na još jednu studenticu koja je upisala etnologiju i komparativnu 
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antropologiju na Filozofskom fakultetu, a ulazi u kvotu Hrvata izvan RH. Dakle, umjesto ranije 

izglasanih 12 studenata, sada ima 13.  

 

 

9. Preddiplomski i diplomski studijski programi 

 

9.1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Menadžerska informatika na engleskom jeziku 

(Managerial Informatic) Ekonomskoga fakulteta- obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je 

diplomski sveučilišni studijski program Poslovna ekonomija, smjer: Menadžerska informatika 

na engleskom jeziku (Managerial Informatic) Ekonomskoga fakulteta upisan u Upisnik 

studijskih programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

9.2. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Trgovina na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta – obavijest 

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je 

diplomski sveučilišni studijski program Poslovna ekonomija, smjer: Trgovina na engleskom 

jeziku  Ekonomskoga fakulteta upisan u Upisnik studijskih programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

9.3. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Marketing na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta - obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je 

diplomski sveučilišni studijski program Poslovna ekonomija, smjer: Marketing na engleskom 

jeziku Ekonomskoga fakulteta upisan u Upisnik studijskih programa RH i da se može izvoditi. 

 

 

9.4. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa diplomskoga sveučilišnog studijskog 

programa Poslovna ekonomija, smjer: Management na engleskom jeziku Ekonomskoga 

fakulteta - obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je 

diplomski sveučilišni studijski program Poslovna ekonomija, smjer: Management na 

engleskom jeziku Ekonomskoga fakulteta upisan u Upisnik studijskih programa RH i da se 

može izvoditi. 

 

 

9.5. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa preddiplomskog stručnog 

studija Izobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, Badminton, Bejzbol, 

Biciklizam, Bilijar, Boks, Dizanje utega, Fitnes, Hokej na travi, Hrvanje, Jedrenje, Jedrenje 

na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Kondicijska priprema sportaša, 

Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, Ples, Plivanje, 

Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska 

rekreacija, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Vaterpolo, 

Veslanje Kineziološkoga fakulteta – obavijest  

 

Prorektorica Hruškar obavještava Senat da je zaprimljena potvrda kojom se potvrđuje da je 

preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera, smjerovi: Akrobatski rock and roll, Atletika, 
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Badminton, Bejzbol, Biciklizam, Bilijar, Boks, Dizanje utega, Fitnes, Hokej na travi, Hrvanje, 

Jedrenje, Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Kickboxing, Klizanje, Kondicijska 

priprema sportaša, Konjički sport, Košarka, Kuglanje, Mačevanje, Nogomet, Odbojka, Pikado, 

Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Ronjenje, Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, 

Sportska rekreacija, Stolni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Taekwondo, Tenis, Triatlon, 

Vaterpolo, Veslanje Kineziološkoga fakulteta upisan u Upisnik studijskih programa RH i da se 

može izvoditi. 

 

 

10. Poslijediplomski specijalistički studijski programi 

 

10.1. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Tržište nekretnina Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(novi program)  

 

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

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Tržište nekretnina Ekonomskoga 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 poslijediplomskoga specijalističkoga studija Tržište nekretnina 

Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Tržište 

nekretnina Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 

10.2. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Ekonomija energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu (novi program)  

 

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

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Ekonomija energije i okoliša Ekonomskoga 

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 poslijediplomskoga specijalističkoga Ekonomija 

energije i okoliša Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Tržište 

nekretnina Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (novi program). 

 

10.3. Prijedlog za prihvaćanje nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga 

specijalističkoga studija Vanjska politika i diplomacija Fakulteta političkih znanosti 

Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %)  

 

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

poslijediplomskoga specijalističkoga studija Vanjska politika i diplomacija 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 poslijediplomskoga specijalističkoga studija Vanjska 

politika i diplomacija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 20 %). 
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 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje 

nastavnoga plana i programa poslijediplomskoga specijalističkoga studija Vanjska 

politika i diplomacija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (izmjene do 

20 %). 

 

 

11. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi 

 

11.1. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarstvo i naftno 

inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi da je prijedlog  za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarstvo i 

naftno inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva 

nadležna sveučilišna tijela te dobio pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje 

odluke o prihvaćanju izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 

(doktorskog) studija Primijenjene geoznanosti, rudarstvo i naftno inženjerstvo Rudarsko-

geološko-naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje izmjena 

do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Primijenjene geoznanosti, rudarstvo i naftno inženjerstvo Rudarsko-geološko-

naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

11.2. Prijedlog za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa poslijediplomskog 

sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prorektor Judaš navodi da je prijedlog  za prihvaćanje izmjena do 20% studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i globalna sigurnost 

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prošao sva nadležna sveučilišna tijela te dobio 

pozitivna mišljenja. U vezi istog predlaže se donošenje odluke o prihvaćanju izmjena do 20% 

studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Ekonomija i globalna 

sigurnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 Senat Sveučilišta u Zagrebu jednoglasno je prihvatio prijedlog za prihvaćanje izmjena 

do 20% studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) 

studija Ekonomija i globalna sigurnost Ekonomskog fakulteta 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 

 

 Ana Pintar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 
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Tema: Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki 

 

 Ivan Prša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj 

 

 Mateja Pećina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Povezanost polimorfizma FASN, SCD i GH gena sa sadržajem masti i masnih kiselina u 

mesu junadi 

 

 Silvia Križanac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Poljoprivredne znanosti 

Tema: Biokemijsko-histološki profil i ekspresija stresnih proteina romba (Scophthalmus maximus, 

L.) u sjevernom Jadranu 

 

 Filip Boltužić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Computational methods for argumentation mining of claims in internet discussions 

(Računalni postupci dubinske argumentativne analize tvrdnji u internetskim raspravama) 

 

 Goran Grdenić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Small-signal stability analysis of voltage source converter based high-voltage direct-current 

systems (Analiza stabilnosti slaboga signala visokonaponskih istosmjernih sustava s pretvaračima s 

naponskim ulazom) 

 

 Marko Išlić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Centralizirana zaštita razgranatoga odvoda u distribucijskom elektroenergetskom sustavu 

korištenjem umjetnih neuronskih mreža 

 

 Ena Melvan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Doktorski studij 

Elektrotehnika i računarstvo 

Tema: Modelling the relationship between the obesity and human colon microbiome using 

computational and in vitro approaches (Modeliranje poveznice između pretilosti i mikrobioma 

debeloga crijeva  čovjeka računalnim i in vitro pristupom) 

 

 mr. sc. Marko Morić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda 

Tema: Unaprjeđenje kvalitete elektrofotografskoga tiska oplemenjivanjem tiskovne podloge i 

varijacijom snage korone 

 

 Marija Premužić Ančić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Planerski modeli preobrazba kamenolomnoga krajolika urbanih regija 

 

 Alen Cukrov, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Numerical simulation of metal materials quenching by applying Eulerian two-fluid model 

(Numerička simulacija gašenja metalnih materijala primjenom Eulerova dvofluidnoga modela) 

 

 Danijel Vuković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  
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Tema: Manually controlled system of pilot-helicopter with water cannon (Sustav pilot-helikopter s 

vodenim topom u izravnom upravljanju)  

 

 Hrvoje Dorotić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Doktorski studij 

Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija  

Tema: Multi criteria method for evaluation of district heating and cooling with regard to individual 

systems (Višekriterijska metoda procjene valjanosti centraliziranih toplinskih i rashladnih sustava u 

odnosu na individualne)  

 

 Alan Kostrenčić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Arhitektura i urbanizam 

Tema: Integralni model urbanističkoga projektiranja javnih gradskih prostora u preobrazbi grada  

 

 Mate Damić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj nacionalne kulture na povezanost norme ISO 9001 i inovativnosti malih i srednjih 

poduzeća 

 

 Matija Marić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj osobnih zahtjeva i osobnih resursa na odnos između dizajna posla i inovativnoga 

ponašanja zaposlenika 

 

 Darko Karić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj 

 

 Martina Dronjak, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Utjecaj odrednica poslovanja na rast društvenih poduzeća 

 

 Domagoj Dodig, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomija i poslovna ekonomija 

Tema: Procjena učinkovitosti i rizika sudjelovanja privatnoga sektora u razvoju cestovne 

infrastrukture 

 

 mr. sc. Aleksandra Kardum, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Pedagogija 

Tema: Odrednice roditeljskoga ponašanja u obiteljima djece s poremećajem iz autističnoga spektra 

 

 Andrea Grkinić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Informacijske i komunikacijske znanosti 

Tema: Istraživačka orijentacija u informacijskim i komunikacijskim znanostima u 

postsocijalističkim europskim zemljama 

 Daša Farkaš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika 

 Irina Masnikosa, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku – ograničenja 

informacijske strukture 

 

 Josip Ježovita, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija 
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Tema:  Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji 

 

 mr. sc. Marija Rattinger, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Pedagogija 

Tema:  Uloga slobodnoga vremena i društvenih mreža u samoprocjeni kvalitete života učenika 

višega sekundarnoga obrazovanja 

 

 Matija Sinković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Sociologija  

Tema:  Qualitative research of social factors of sexual aging and sexual health in older adults 

(Kvalitativno istraživanje društvenih čimbenika seksualnoga starenja i seksualnoga zdravlja starijih 

osoba) 

 

 Mirela Landsman Vinković, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Glotodidaktika  

Tema:  Učinak poučavanja razrednomu jeziku u izobrazbi nastavnika njemačkoga 

 

 Ivanka Magić Kanižaj, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji, Poslijediplomski doktorski 

studij Povijest  

Tema: Društveno-politička uloga zagrebačkoga biskupa Martina Borkovića u Hrvatskom 

Kraljevstvu (1667. ‒ 1687.) 

 

 Gina Lugović, Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Prevencijska znanost i studij invaliditeta 

Tema: Utjecaj astme djeteta na roditeljsko ponašanje i percepciju kvalitete života djece i roditelja 

 

 Tihana Nemčić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Kineziologija 

Tema: Oblikovanje i vrjednovanje notacijskoga sustava za analizu izvedbe u futsalu 

 

 mr. sc. Edin Omerčić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 

Tema: Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996. 

 

 Hrvoje Potlimbrzović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Filozofija 

Tema: Djela iz logike u Hrvata tijekom 19. stoljeća 

 

 Jana Jurčević, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Lingvistika 

Tema: Cyber-pragmatika i evolucijski aspekti diskursnih oznaka – od dijalogičnosti šutnje do izvora 

poštapalica 

 

 Ivan Armanda, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet, Poslijediplomski 

studijski program Licencijata i doktorata 

Tema: Mijene u životu dominikanskih picokara na području današnje Splitske metropolije kroz 

povijest – primjer samostana sv. Martina u Splitu 

 

 Valentina Perišić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Filozofija 

Tema: Praktička filozofija u djelima Nikole Vitova Gučetića 

 

 Vilena Vrbanić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Hrvatska kultura 
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Tema: Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima 

 

 Lana Ceraj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Poslijediplomski 

sveučilišni (doktorski) studij Fizika 

Tema: The VLA-COSMOS 3 GHz Large Project: Origin of radio emission in radiatively efficient 

AGN and their cosmic evolution ( VLA-COSMOS veliki projekt na 3 GHz: Porijeklo zračenja u 

radio-području kod radijativno efikasnih aktivnih galaktičkih jezgara i njihov razvoj kroz povijest 

svemira) 

 

 Milena Milaković, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Biologija 

Tema: Utjecaj otpadnih voda farmaceutskih industrija na razvoj i širenje otpornosti na antibiotike 

 

 Magdalena Karadža, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Molekularna analiza humanih papilomavirusa i inačica HPV 16 u bolesnica s cervikalnom 

intraepitelnom lezijom visokoga stupnja i karcinomom vrata maternice 

 

 Lucija Kuder, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Povezanost vježbanja joge u trudnoći s tijekom i ishodom porođaja  

 

 Mirta Lamot, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Serumski kalprotektin kao rani biljeg teške bakterijske infekcije mokraćnoga sustava u djece 

 

 Ivana Manola, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Učinkovitost dermoskopije u preoperativnom razlikovanju površinskoga od drugih 

podtipova bazocelularnoga karcinoma kože i u predikciji ruba tumora  

 

 Branka Runtić Jurić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Aktivin A u dijagnostici i praćenju jetrene fibroze u djece  

 

 Toni Matić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Klinički i laboratorijski biljezi rizika za nastanak invazivne kandidemije u pedijatrijskoj 

jedinici intenzivnoga liječenja 

 

 Tina Tomić Mahečić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski 

studij Biomedicina i zdravstvo 

Tema: Perioperacijske komplikacije i kognitivni ishod karotidne trombendarterektomije uz 

optimizaciju moždane perfuzije multimodalnim monitoringom 

 

 Zana Sejfija, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Dentalna medicina 

Tema: Prevalence of impacted teeth and associated pathologies based on panoramic radiographs in 

Kosovar population (Učestalost impaktiranih zuba i pridruženih patoloških promjena analizom 

ortopantomograma u kosovskoga stanovništva) 

 

 Iva Klobučar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poslijediplomski doktorski studij 

Biomedicina i zdravstvo 
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Tema: Povezanost koncentracije endotelne lipaze u serumu s funkcionalnošću HDL čestica i 

endotelnom disfunkcijom u bolesnika s metaboličkim sindromom 

 

 Ema Vrbanović, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij Dentalna medicina 

tema: Salivary oxidative stress markers' levels in patients with temporomandibular disorders 

Tema odobrena na hrvatskom jeziku na sjednici Senata održanoj 17. srpnja 2018.: 

Vrijednosti salivarnih biljega oksidativnog stresa u ispitanika s temporomandibularnim 

poremećajima 

 

 

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

do administrativne pogreške, donijelo je sljedeći 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  U okviru doktorskoga studija 

 

 Gordana Smokrović Mioč, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, Poslijediplomski 

doktorski studij Hrvatska kultura 

odobrena tema: Laički čitatelj u komunikaciji s književnim likom: interpretacija ljubavnih 

odnosa u Krležinim dramama i romanima 

ispravak teme: Čitatelj u komunikaciji s književnim likom: interpretacija ljubavnih odnosa u 

Krležinim dramama 

 

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. 

 

 

 

13. Međunarodna suradnja  

 

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

 

 

14. Godišnje izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 

2017. do 30. rujna 2018.  

 

Profesorica Garašić navodi da se već godinama u godišnjem izvješću Etičkoga savjeta navodi 

molba za osnivanjem posebnog povjerenstva koje bi se bavilo samo plagijatima budući da je to 

najveći problem etičkog djelovanja na Sveučilištu. Postavlja pitanje hoće li se to tijelo osnovati. 

 

Rektor Boras odgovara da to ne može biti tijelo Etičkoga savjeta, već tijelo ovoga Senata koje će 

moći raspraviti o kriterijima, definiranju plagijata, autoplagiranju itd. Nastavlja da ne može u ovom 

trenutku tvrditi da će se to tijelo osnovati, ali je to zasigurno problem koji se treba početi rješavati.  

 

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu te članka 36. Etičkog kodeksa 

Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 350. 

akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 2018. godine donio je sljedeću 
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 O D L U K U  

 

 I. 

Prihvaća se Izvješće o radu Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. 

listopada 2017. godine do 30. rujna 2018. godine koje se nalazi u privitku ove odluke i 

njezin je sastavni dio. 

 

 

15. Odluka o imenovanju predstavnika Sveučilišta u Zagrebu u Upravno vijeće Sveučilišnog 

računskog centra  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 22. Statuta Sveučilišnog 

računalnog centra Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 3. 

redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 2018. 

godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Upravno vijeće Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

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

položaj Sveučilišta u Zagrebu 

-na prijedlog rektora, 

2.     prof. dr. sc. Klaudio Pap, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

        -na prijedlog rektora, 

3.  Nediljko Jerković, student, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 

Zagrebu 

       -na prijedlog rektora, 

4.   dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik 

       -na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja 

 

II. 

Predsjednika Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu 

izabrat će članovi vijeća između sebe većinom glasova. 

 

III. 

Mandat članova Upravnoga vijeća Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u 

Zagrebu traje dvije (2) godine. 

 

 

16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

 Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 24. i 25. Statuta 

Studentskog centra Varaždin, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 3. redovitoj sjednici u 

350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 2018. godine donio je 

sljedeću 

 

 O d l u k u  
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o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra 

Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

 

 I. 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu koju je Senat donio na svojoj 6. redovitoj sjednici u 348. 

akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 13. prosinca 2016. godine (Klasa: 602-

04/15-06/6; Urbroj: 380-020/173-16-8) mijenja se u točki I. radi imenovanja 

zamjenskog člana i glasi: 

 

- Karlo Budanec, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, 

umjesto Martine Kušer, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

 II. 

Mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Upravnog 

vijeća Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu. 

  

III. 

Ostale točke Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Varaždin 

Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/15-06/6; Urbroj: 380-020/173-15-7, od 11. 

studenoga 2015. godine) se ne mijenjaju. 

 

 

17. Odluka o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu 

 

Dekanica Vlahović Štetić navodi da je pravo rektora predlagati članove odbora, ali smatra da bi 

bilo više u skladu s tradicijom da se prethodno provedu konzultacije sa sastavnicama jer bi 

sastavnice mogle predložiti primjerice nekog iskusnijeg za tu poziciju. Stoga predlaže da se umjesto 

doc.dr.sc. Vinka Kovačića imenuje izv. prof.dr.sc. Dragan Babić. 

 

Rektor Boras odgovara da je doc.dr.sc. Kovačić pročelnik odjela za talijanistiku, objavio je 17 

radova te je voljan sudjelovati u radu ovog Odbora, stoga ostaje pri svojem prijedlogu. 

 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je uz tri glasa protiv i dva suzdržana glasa 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Odbor za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Odbor) 

imenuju se: 

1. akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, 

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

3. red. prof. art. Ante Rašić, Akademija likovnih umjetnosti, 

4. prof. dr. sc. Božo Krušlin, Medicinski fakultet, 

5. prof. dr. sc. Maja Matijašević, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

6. prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet, 

7. prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

8. prof. dr. sc. Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

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

10. doc. dr. sc. Vinko Kovačić, Filozofski fakultet, 
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11. Denis Kos, doktorand Filozofski fakultet 

  

II. 

Predsjednika Odbora biraju članovi Odbora između sebe većinom glasova. 

 

III. 

Koordinatorom Odbora imenuje se prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IV. 

Mandat Odbora traje četiri (4) godine. 

 

 

18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu  

 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je uz dva suzdržana glasa 

 

O D L U K U 

 

o imenovanju Povjerenstva za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Povjerenstvo za doktorske radove Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 

2. prof. dr. sc. Drago Batinić, Medicinski fakultet, 

3. red. prof. art. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnost, 

4. izv. prof. dr. sc. Marijana Đaković, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

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

6. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, Šumarski fakultet, 

7. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet, 

8. izv. prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

9. prof. dr. sc. Neven Ljubičić, Medicinski fakultet, 

10. prof. dr. sc. Željka Mihajlović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

11. prof. dr. sc. Dragan Milanović, Kineziološki fakultet, 

12. prof. dr. sc. Ante Ivanković, Agronomski fakultet, 

13. izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec, Filozofski fakultet, 

14. izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, Pravni fakultet 

 

II. 

Predsjednika Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva između sebe većinom glasova. 

 

III. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IV. 

Mandat Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

 

 

19. Odluka o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je uz jedan suzdržan glas 

 

O D L U K U   

 

o imenovanju Povjerenstva za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

I. 

U Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke programe Sveučilišta u Zagrebu (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Gojko Bežovan, Pravni fakultet, 

2. prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, Ekonomski fakultet, 

3. prof. dr. sc. Drago Batinić, Medicinski fakultet, 

4. prof. dr. sc. Denis Vojvodić, Stomatološki fakultet, 

5. prof. dr. sc. Gordan Ježić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

6. izv. prof. dr. sc. Jadranka Frece, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

7. izv. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, Filozofski fakultet, 

8. izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 

9. prof. dr. sc. Bojan Basrak, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

10. red. prof. art. Damir Mataušić, Akademija likovnih umjetnosti 

  

II. 

Predsjednika Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva između sebe većinom glasova. 

 

III. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za 

znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IV. 

Mandat Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

 

 

20. Odluka o imenovanju Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija  

 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je 

 

O D L U K U   

 

o imenovanju Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih 

kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. 

U Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija 

Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Nikola Đaković, Medicinski fakultet, 

2. prof. dr. sc. Sanja Steiner, Fakultet prometnih znanosti, 

3. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Filozofski fakultet, 

4. prof. dr. sc. Marko Petrak, Pravni fakultet, 
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5. red. prof. art. Joško Ševo, Akademija dramske umjetnosti, 

6. izv. prof. dr. sc. Nenad Malović, Katolički bogoslovni fakultet, 

7. prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

8. prof. dr. sc. Davor Petrinović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 

9. prof. dr. sc. Danko Diminić, Šumarski fakultet, 

10. doc. dr. sc. Ines Dužević, Ekonomski fakultet, 

11. prof. dr. sc. Biserka Prugovečki, Prirodoslovno-matematički fakultet, 

12. prof. dr. sc. Marin Vodanović, Stomatološki fakultet 

 II. 

Za predsjednika Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Nikola Đaković. 

 

III. 

Koordinatorom Povjerenstva imenuje se prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor 

za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IV. 

Mandat Povjerenstva traje četiri (4) godine. 

 

 

21. Odluka o korištenju elektroničkih adresa studenata završnih godina studija za potrebe 

dodjele adresa s jedinstvenom alumni domenom  

 

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

3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.) održanoj 13. studenoga 

2018. godine donio je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

o korištenju elektroničkih adresa studenata završnih godina studija za potrebe dodjele 

adresa s jedinstvenom alumni domenom 

 

 I. 

Daje se podrška Savezu društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu – ALUMNI 

UNIZG da nastavi provođenje pilot-projekta dodjele elektroničkih adresa s 

jedinstvenom alumni.unizg.hr domenom na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Više 

informacija o projektu nalazi se na mrežnoj stranici: http://www.unizg.hr/alumni-

alias/. 

 

II. 

Za potrebe provedbe pilot-projekta iz točke I. ove Odluke odobrava se Sveučilišnom 

računskom centru (Srce) da iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) i LDAP 

imenika sastavnica Sveučilišta u Zagrebu preuzima službene elektroničke adrese 

studenata završnih godina studija radi informiranja studenata o mogućnosti 

korištenja adrese s jedinstvenom alumni domenom. 

 

III. 

Sveučilište u Zagrebu će na prijedlog sastavnica imenovati kontakt osobe zadužene za 

provedbe pilot-projekta iz točke I. ove Odluke. 

Podatke o kontakt osobi sastavnica treba dostaviti na adresu alumni@unizg.hr. 

 

 

22. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Geotehničkoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
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 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 3. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini (2018./2019.), 

održanoj 13. studenoga 2018. godine donio je sljedeću 

 

 O D L U K U  

 

 I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 9. studenoga 2018. godine, Odluku 

koju je usvojilo Fakultetsko vijeće Geotehničkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

elektroničkim glasovanjem. 

 

 

23. Ostalo  

 

Prorektor Šimpraga obavještava Senat da je istraživački tim Građevinskoga fakulteta na čelu s 

profesorom Lakušićem dobio veliki kristalni globus od Međunarodnog udruženja za ceste u 

kategoriji istraživanja za inovativni proizvod. 

 

Dekan Cikojević poziva članove Senata na koncert koji Muzička akademija priprema u suradnji s 

dva američka sveučilišta. 

 

 

 

*** 

 

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

 

 

Rektor                                                                  

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

Zapisnik sastavila: 

Nikolina Komljenović, mag. iur. 

 

Uz poziv:   

Klasa: 602-04/18-04/02 

Urbroj: 380-020/173-18-12 

27. studenog 2018. 


