
Poziv na 8. redovitu sjednicu Senata u ak. god.
2019./2020.
Izvor: SuZg

Senat

Klasa: 602-04/20-04/01
Urbroj: 380-020/284-20-3
Zagreb, 6. ožujka 2020.

Poštovani članovi Senata,

na temelju članka 13. Statuta Sveučilišta u Zagrebu sazivam 8. redovitu sjednicu Senata
Sveučilišta u Zagrebu 351. ak. god. (2019./2020.), koja će se održati u elektroničkom obliku u
utorak, 28. travnja 2020. u vremenu od 12 do 16 sati. Ova sjednica Senata održat će se u
elektroničkom obliku zbog općepoznatih okolnosti, a na temelju točke V. Odluke Stožera civilne
zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, uslužnih djelatnosti i održavanja
kulturnih i sportskih događaja („Narodne novine“, broj 32/20) od 19. ožujka 2020. i točke II.
Odluke Stožera civilne zaštite RH o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih
okupljanja, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događaja („Narodne novine“,
broj 48/20) od 18. travnja 2020. i Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih
njegovih sastavnica u vezi s pojavom koronavirusa COVID 19 od 16. ožujka 2020. godine u
povezanosti s Izvješćem o provedenom brzom pregledu, inicijalnoj ocjeni oštećenja i
uporabljivosti zgrade Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji Trg Republike Hrvatske 14, u kojoj
djeluju Rektorat Sveučilišta u Zagrebu.
U vremenu održavanja sjednice (12-16 sati) članovi Senata ili njihovi zamjenici dužni su obaviti
glasovanje po pojedinim točkama dnevnog reda na e-adresu s koje su dobili poziv
(tklaric@unizg.hr). U tom vremenu članovi Senata koji sudjeluju u glasovanju mogu uz pojedine
točke dnevnog reda na e-adresu s koje su dobili ovaj poziv poslati svoje primjedbe i komentare.
Uz primjedbu ili komentar treba obvezno navesti i točku dnevnog reda na koju se odnosi. Sve
primjedbe i komentari koji stignu za vrijeme održavanja sjednice (12-16 sati) ući će u zapisnik
sjednice.
Molimo članove Senata umjesto kojih će u radu sjednice sudjelovati njihovi zamjenici da do
početka održavanja sjednice o tome pošalju obavijest na adresu s koje je poslan poziv. U
slučaju spriječenosti člana Senata i njegova zamjenika da sudjeluju u radu sjednice u vrijeme
njezinog održavanja o tome je također potrebno do početka sjednice poslati obavijest.
Glasovanje će se obavljati po pojedinim točkama stavljanjem oznake „X“ pored ponuđenih
odgovora „suglasan – protiv – suzdržan“ uz mogućnost skupnog izjašnjavanja, ako je to
praktičnije. Npr. „Glasujem x u svim točkama“ ili „Glasujem x u svim točkama, osim u točki z,
gdje glasujem y“.

Nakon obavljenoga glasovanja, dobit ćete izvješće o rezultatima.

Dnevni red:

0. Prihvaćanje dnevnoga reda

1. Izvršenje zaključaka i prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
351. akademskoj godini (2019./2020.) održane 10. ožujka 2020. godine
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2. Izbori u zvanja
1. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje redovitoga

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

profesora
3. Prijedlog rektora za imenovanje Povjerenstva za izbor u počasno zvanje professor

emeritus prof. dr. sc. Vlatka Previšića
3. Financijska pitanja

1. Financijsko izvješće za sport za ak. god. 2018./2019.
4. Izvješće o upisu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj

godini 2019./2020.
5. Sveučilišna nastavna literatura
6. Donošenje Odluke o promjeni naziva visokog učilišta u Upisniku studijskih programa:

1. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji u Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih
studija - za sve preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i diplomske
sveučilišne studijske programe

2. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji u Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih
studija - za sve poslijediplomske sveučilišne studije

7. Poslijediplomski specijalistički studijski programi
1. Prijedlog za prihvaćanje novog studijskog programa sveučilišnog interdisciplinarnog

poslijediplomskog specijalističkog studija Domovinska sigurnost
8. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studijski programi

1. Prijedlog za prihvaćanje novoga zajedničkoga poslijediplomskog sveučilišnoga
(doktorskoga) studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju (Sveučilište u
Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

9. Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti
10. Međunarodna suradnja
11. Potvrđivanje izbora dekana Šumarskoga fakulteta prof. dr. sc. Tibora Penteka
12. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Akademije likovnih

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu izv. prof. art. Tomislava Buntaka
13. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Arhitektonskoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Bojana Baletića
14. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta prometnih

znanosti Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomislava Josipa Mlinarića
15. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Fakulteta strojarstva i

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravka Majetića
16. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Građevinskoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića
17. Davanje suglasnosti na program rada predloženika za dekana Prirodoslovno-

matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mirka Planinića
18. Odluka o uskrati suglasnosti na prijedlog programa rada predloženika za dekana

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Nevena Jovanovića
19. Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih

mjesta na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
20. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu,

za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna
kuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora za financiranje projekta „Fuzija senzora –
SENFUS“

21. Davanje suglasnosti dekanu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za
poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna
kuna, a koje se odnose na nabavu građevinskih radova radi hitne sanacije oštećenih
zgrada Fakulteta

22. Davanje suglasnosti dekanici Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, za poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri
milijuna kuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora Europskoga istraživačkoga vijeća
br. 855158 za projekt „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human
tissues - ANEUPLOIDY“

23. Davanje suglasnosti na Statut Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
24. Ostalo
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Skrećemo pozornost da je prisustvovanje sjednici obaveza članova Senata.
U slučaju spriječenosti, članovi Senata dužni su na sjednicu uputiti svoga
izabranoga zamjenika.

Dobavljeno iz "https://wiki.unizg.hr/senat/index.php
/Poziv_na_8._redovitu_sjednicu_Senata_u_ak._god._2019./2020."

Ova stranica je pogledana 47 puta. Datum zadnje promjene na ovoj stranici: 13:12, 24. travnja
2020.
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