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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
6. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2014./2015. godini, održane 28. travnja 2015. godine u vijećnici rektorata Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 10.00 sati.  
 
Nazočni članovi Senata:  
1.  Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta   
2.  Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar, pročelnik, prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet  
8.   Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Željko Ivandić, prodekan zamjena za dekana prof. dr. sc. Ivana Samardžića, 

Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, v.d. dekana, Društvene znanosti/Pravni fakultet   
14. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan, Društvene znanosti/Fakultet za odgojne i obrazovne  
                                                                               znanosti   
15. Prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica, Humanističke znanosti/Filozofski fakultet               
16. Doc. dr. sc. Suzana Vuletić, prodekanica zamjena za dekana izv. prof. dr. sc. Ivicu Raguža, 

Humanističke znanosti/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 
17. Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica, Umjetničko područje/Umjetnička akademija 
18. Doc. dr. sc. Ivana Žužul, v.d. pročelnika, Interdisciplinarno područje znanosti/ 
                                                                            Odjel za kulturologiju  
19. Dubravka Pađen Farkaš, dipl. knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne  
                                                                                   knjižnice Osijek 
20. Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
21. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
22. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23.  Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,            
                                                                                  student, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet  
24. Barbara Opačak, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta, studentica,                                              
                                     Tehničke znanosti/Elektrotehnički fakultet 
25. Krešimir Radić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student,    

                     Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
 

Prorektori Sveučilišta:  
1. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente 
2. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu   
                                                        suradnju 
3. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

 
Glavna tajnica Sveučilišta  
Zdenka Barišić, mag. iur.  
 
Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja  
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Izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 
visokog obrazovanja   

 
Ostali nazočni:  
1. Anđelka Klaić, dipl. oec., rukovoditeljica Službe za financije, poslovne odnose, investicije i 

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnik za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnik za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Snježana Bravić, voditelj odsjeka za preddiplomske, diplomske i stručne studije, zapisničar 
 
 
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Nakon utvrđenog potrebnog broja članova Senata za održavanje sjednice Senata, Rektor 
Sveučilišta je otvorio 6. sjednicu Senata u akademskoj 2014./2015. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 31. ožujka 
2015. godine 

2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić Šalek u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 
kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom 
fakultetu Osijek (prvi izbor)  

3. Ukidanje studijskih programa na Filozofskom fakultetu Osijek:  
3.1. Diplomski sveučilišni studij Pisana baština u digitalnom okruženju 
3.2. Diplomski jednopredmetni sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost-smjer  
        književno-istraživački 

4. Ustroj novih diplomskih sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu Osijek: 
4.1. Diplomski dvopredmetni sveučilišni studij Informacijske tehnologije 
4.2. Diplomski dvopredmetni studij Informatologija 

5. Usklađivanje studijskih programa:  
5.1. Ekonomski fakultet  
5.2. Elektrotehnički fakultet 
5.3. Građevinski fakultet  
5.4. Medicinski fakultet   
5.5. Katolički bogoslovni fakultet 

6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje ekonomskim razvojem na Ekonomskom fakultetu u Osijeku  

7. Usklađivanje studijskih programa Pravnog fakulteta Osijek: 
7.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Pravo 

        7.2.Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje razvojem lokalne i regionalne   
samouprave 

7.3.  Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo 
7.4. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava 

8. Usklađivanje studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek: 
8.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina i zdravstvo 
8.2. Poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija 
8.3. Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna  
       medicina 

     8.4.Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer  
Kardiologija 

9. Usklađivanje studijskih programa Strojarskog  fakulteta u Slavonskom Brodu 
9.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Strojarstvo sa smjerovima: Suvremeni 
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proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i 
numeričko modeliranje proizvoda  

9.2. Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija sa   
       smjerovima: Inženjerstvo  materijala, Modeliranje i numerička analiza 
       konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka,  Proizvodni menadžment 

10. Usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne 
teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji, Pastoral župne zajednice i Pastoral kriznih 
situacija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

11. Prijedlog Pravilnika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti 
odlaznih i dolaznih studenata i (ne)nastavnog osoblja u okviru Ključne aktivnosti 1 

12. Prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade  
13. Prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u 
akademskoj 2015/2016. godini   

14. Sveučilišno izdavaštvo 
15. Prijedlog raspodjele sredstava za doznačene školarine za a.g. 2014./2015. prema Ugovoru 

o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u a.g. 
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. 

16. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabava, isporuka i 
montaža uredskog namještaja i opreme za novu zgradu Građevinskog fakulteta u 
Osijeku 

17. Različito 
 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 6. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red.  
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 5. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 31. ožujka 

2015. godine 
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 5. sjednice Senata od 31. ožujka 2015. godine te predložio da se 
članovi Senata očituju o tekstu Zapisnika. 
Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune teksta Zapisnika 5. sjednice 
Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 31. ožujka 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek u znanstveno-nastavno zvanje redovite 

profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke 
medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 
(prvi izbor)  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljeni materijal o provedenom postupku izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek 
u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, te da je postupak proveden u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut Sveučilišta), Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, koji je proveo 
postupak izbora te Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (u daljnjem tekstu: Pravilnik 
Sveučilišta) stoga je predložio da o istome ukratko podnese izvješće prof. dr. sc. Aleksandar Včev, 
dekan Medicinskog fakulteta Osijek.  
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Dekan je istaknuo da su područje užeg stručnog i znanstvenog interesa izv. prof. dr. sc. Silve 
Zupančić-Šalek poremećaji hemostaze, tromboza i poremećaji trombocita te benigne hematološke 
bolesti. Autorica je 33 poglavlja u udžbenicima i knjigama tiskanih za potrebe studenata medicine. 
Bila je mentor dvije uspješno obranjene doktorske disertacije i u koautorstvu sa studentima je objavila 
znanstvene radove. Autorica je i koautorica 27 radova indeksiranih u CC, 2 kvalifikacijska rada, uz 25 
radova indeksiranih u ostalim bazama. Aktivna je sudionica mnogih domaćih i međunarodnih 
kongresa i skupova s 25 sažetaka objavljenih u CC i 63 u ostalim bazama. Pozvana je predavačica na 
više od 40 skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Bila je voditelj jednog i suradnik na dva znanstvena 
projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je suradnik na dva stručna 
projekta. Recenzent je u znanstvenim časopisima CMJ, Gynaecologia et perinatologia, Acta Medica 
Croatica, Acta Clinica Croatica, Pediatria Croatica i British J Haematology. Članica je Društva za 
hematologiju i transfuziju HLZ, Svjetske federacije za hemofiliju (WFH), Europskog konzorcija za 
hemofiliju (EHC), Mediteranske lige za trombozu, Internacionalnog društva za trombozu i hemostazu 
(ISTH), Europske hematološke udruge (EHA), European Association for Haemophilia and Allied 
Disorders (EAHAD) te Društva hemofiličara Hrvatske (DHH) i kooperativne udruge hrvatskih 
hematologa (KROHEM). Isto tako Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak 
izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u 
skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Medicinskog fakulteta Osijek i Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek 
ispunjava zakonske uvjete za izbor u  znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice, kao i etičke 
uvjete za sveučilišnu nastavnicu.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek u  
znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog 
Rektora Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 
1.    Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Silve Zupančić-Šalek u znanstveno-nastavno zvanje 

redovite profesorice iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja 
kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina na Medicinskom fakultetu u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.   Izbor redovite profesorice navedenog u točki 1. ove Odluke potvrđuje Senat Sveučilišta  

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu s člankom 93. stavkom 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 
105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH) i 
u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
 
3.  Ukidanje studijskih programa na Filozofskom fakultetu Osijek:  
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio da se ova točka dnevnog reda odnosi na ukidanje studijskih programa 
na Filozofskom fakultetu Osijek i predložio da o istome Senat izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i 
stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
3.1. Diplomski sveučilišni studij Pisana baština u digitalnom okruženju 
 
Prorektor za nastavu i studente je izvijestio Senat da je Filozofski fakultet uputio Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) zahtjev za ukidanje 
diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju, koji se temelji na Odluci 
Fakultetskog vijeća od 25. ožujka 2015. godine. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. travnja 2015. 
godine razmatralo zahtjev Filozofskog fakulteta i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da se 
diplomski sveučilišni studij Pisana baština u digitalnome okruženju izvodi na temelju izdane 
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dopusnice od 5. svibnja 2008. godine. Studij zajednički izvode Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera i Sveučilište u Zadru. Na navedeni studij bile su upisane samo dvije generacije 
studenata. U postupku reakreditacije Filozofskog fakulteta, prema Akreditacijskoj preporuci Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, Ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta izdao je 16. veljače 2015. godine pismo očekivanja s rokom uklanjanja 
nedostataka od tri godine za obavljanje dijela djelatnosti visokog obrazovanja Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i zabranom upisa studenata na diplomski sveučilišni 
studij Pisana baština u digitalnom okruženju u razdoblju određenom pismom očekivanja. Stoga je 
prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati prijedlog Filozofskog fakulteta i donese odluku o ukidanju 
navedenoga studija.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
ukidanju diplomskog sveučilišnog studija Pisana baština u digitalnom okruženju. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 

Ukida se diplomski sveučilišni studij Pisana baština u digitalnome okruženju na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
3.2. Diplomski jednopredmetni sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost, smjer književno-

istraživački 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Filozofski fakultet uputio Povjerenstvu zahtjev za ukidanje 
diplomskog jednopredmetnog sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost, književno-
istraživačkog smjera, koji se temelji na Odluci Fakultetskog vijeća od 25. ožujka 2015. godine. 
Povjerenstvo je na sjednici održanoj 20. travnja 2015. godine razmatralo zahtjev Filozofskog fakulteta 
i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da se diplomski jednopredmetni sveučilišni studij 
Hrvatski jezik i književnost, smjer: književno-istraživački izvodi na temelju izdane dopusnice od 9. 
lipnja 2005. godine i  da je na navedeni smjer upisana do sada samo jedna generacija studenata. Stoga 
je prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati prijedlog Filozofskog fakulteta i donese Odluku o ukidanju 
književno-istraživačkog smjera na diplomskom jednopredmetnom sveučilišnom studiju Hrvatski jezik 
i književnost. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
ukidanju znanstveno-istraživačkog smjera na diplomskom jednopredmetnom sveučilišnom studiju 
Hrvatski jezik i književnost. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
 
Ukida se književno-istraživački smjer na diplomskom jednopredmetnom sveučilišnom studiju 
hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 
 
 
4.  Ustroj novih diplomskih sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu Osijek: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ustrojem novih diplomskih sveučilišnih studija na Filozofskom 
fakultetu članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i 
predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
 
 
4.1. Diplomski dvopredmetni sveučilišni studij Informacijske tehnologije 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta uputilo Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat studijskog 
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programa diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Informacijske tehnologije (u daljnjem 
tekstu: Elaborat). Uz Elaborat je priložena Odluka Fakultetskog vijeća o prihvaćanju Elaborata 
navedenoga studijskog programa od 28. siječnja 2015. godine. Povjerenstvo je provelo postupak 
vrednovanja  studijskog programa diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija Informacijske 
tehnologije te su u skladu s Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u 
postupku vrednovanja studijskog programa imenovani recenzenti: doc. dr. sc. Koraljka Golub, 
Department of Libary and Information Science School of Cultural Sciences Faculty of Arts and 
Humanities Linnaeus University Sweden i prof. dr. sc. Marin Milković, Sveučilište Sjever Koprivnica. 
Povjerenstvo je utvrdilo da u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditacije visokih učilišta i Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
navedeni studijski program ispunjava nužne uvjete za ustroj i izvedbu na Filozofskom fakultetu te je 
prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati Elaborat o studijskom programu diplomskog dvopredmetnog 
sveučilišnog studija Informacijske tehnologije i donese Odluku za ustroj i izvedbu navedenog 
studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Filozofskom fakultetu. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
  
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog 

studija Informacijske tehnologije na Filozofskom fakultetu Osijek.  
2. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski dvopredmetni sveučilišni studij 
Informacijske tehnologije. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. 

 
4.2. Diplomski dvopredmetni studij Informatologija 

 
Isto tako, Prorektor za nastavu i studente je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog 
fakulteta uputilo Povjerenstvu Elaborat studijskog programa diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog 
studija Informatologija (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz Elaborat priložena je Odluka Fakultetskog 
vijeća o prihvaćanju Elaborata navedenoga studijskog programa od 28. siječnja 2015. godine. 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja  studijskog programa diplomskog dvopredmetnog 
sveučilišnog studija Informatologija te su u skladu s Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i 
visokom obrazovanju u postupku vrednovanja studijskog programa imenovani recenzenti: prof. dr. sc. 
Alenka Šauperl, Odelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani i prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta 
u Zadru. Povjerenstvo je utvrdilo da u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditacije visokih učilišta i Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 
navedeni studijski program ispunjava nužne uvjete za ustroj i izvedbu na Filozofskom fakultetu te je 
prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati Elaborat o studijskom programu diplomskog dvopredmetnog 
sveučilišnog studija Informatologija i donese Odluku za ustroj i izvedbu navedenog studijskog 
programa. Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje 
Odluke o prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Filozofskom fakultetu. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu diplomskog dvopredmetnog sveučilišnog 

studija Informatologija na Filozofskom fakultetu Osijek.  
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2. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski dvopredmetni sveučilišni studij 
Informatologija. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje dvije godine i završetkom studija stječe se 120 
ECTS bodova.  

4. Studij se izvodi u sjedištu Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku 

 
 
5. Usklađivanje studijskih programa: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 5. o usklađivanju studijskih programa izvijesti izv. 
prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
5.1. Ekonomski fakultet  

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 24. 
ožujka 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih 
studija: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, Poduzetništvo, Poslovna informatika i 
diplomskih sveučilišnih studija: Financijski menadžment, Marketing, Poslovna ekonomija; smjerovi: 
Menadžment i Poslovna informatika s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Stoga je prijedlog 
Povjerenstva da Senat Sveučilišta donese Odluku o usklađenosti navedenih studijskih programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti studijskih programa na Ekonomskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa na  

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Ekonomski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijske programe 
preddiplomskih sveučilišnih studija: Financijski menadžment, Marketing, Menadžment, 
Poduzetništvo, Poslovna informatika i diplomskih sveučilišnih studija: Financijski menadžment, 
Marketing, Poslovna ekonomija; smjerovi: Menadžment i Poslovna informatika s člankom 78. 
stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i 
RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
 
5.2. Elektrotehnički fakultet 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici 
održanoj 10. ožujka 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa preddiplomskih 
sveučilišnih studija: Elektrotehnika, Računarstvo te diplomskih sveučilišnih studija: Elektrotehnika; 
smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika i stručnih studija: Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Automatika, Informatika s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 
OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
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sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Stoga je 
prijedlog Povjerenstva da Senat Sveučilišta donese Odluku o usklađenosti navedenih studijskih 
programa. Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje 
Odluke o usklađenosti studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa na  

Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

Elektrotehnički fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijske programe 
preddiplomskih sveučilišnih studija: Elektrotehnika, Računarstvo, diplomskih sveučilišnih 
studija: Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika i stručnih 
studija: Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika s člankom 78. 
stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i 
RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
5.3. Građevinski fakultet  

 
Nadalje, Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici 
održanoj 10. ožujka 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa; 
preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Opći; diplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo, smjerovi: Nosive konstrukcije, Hidrotehnika, Prometnice, Organizacija, tehnologija i 
menadžment građenja; stručnog studija Građevinarstva; razlikovne godine za upis na diplomski 
sveučilišni studij i specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo, smjer: Vođenje 
građenja, nadzor i održavanje građevina s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Stoga je prijedlog 
Povjerenstva da Senat Sveučilišta donese Odluku o usklađenosti navedenih studijskih programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti studijskih programa na Građevinskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa na  

Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Građevinski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijske programe 
preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer: Opći; diplomskog sveučilišnog 
studija Građevinarstvo, smjerovi: Nosive konstrukcije, Hidrotehnika, Prometnice, Organizacija, 
tehnologija i menadžment građenja; stručnog studija Građevinarstva; razlikovne godine za upis 
na diplomski sveučilišni studij i specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo, 
smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina s člankom 78. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne 
novine, broj 24/10).  
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5.4. Medicinski fakultet   
 
Prorektor za nastavu i studente je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta na 
sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa: 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Medicina; preddiplomskog sveučilišnog 
studija Sestrinstvo; diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo; preddiplomskog sveučilišnog studija 
Medicinsko laboratorijska dijagnostika i diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10). Slijedom navedenog Povjerenstvo 
predlaže da Senat Sveučilišta donese Odluku o usklađenosti navedenih studijskih programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti navedenih studijskih programa na Medicinskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa na  

Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Medicinski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijske programe 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Medicina, preddiplomskog sveučilišnog 
studija Sestrinstvo, diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, preddiplomskog sveučilišnog 
studija Medicinsko laboratorijska dijagnostika i diplomskog sveučilišnog studija Medicinsko 
laboratorijska dijagnostika s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice 
te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
 
5.5. Katolički bogoslovni fakultet 

 
Prorektor za nastavu i studente je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog 
programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija s 
člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i 
RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10) te je prijedlog Povjerenstva da Senat Sveučilišta donese Odluku 
o usklađenosti navedenog studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti navedenog studijskog programa na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskog programa na  

Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Katolički bogoslovni fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio studijski program 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Filozofsko-teološkog studija s člankom 
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i 
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RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
 

6. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje 
ekonomskim razvojem na Ekonomskom fakultetu u Osijeku  

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje ekonomskim 
razvojem na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, i predložio da o istome izvijesti prof. dr. sc. Rudolf 
Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta uputilo  24. 
ožujka 2015. godine Povjerenstvu za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog izmjena i 
dopuna studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje ekonomskim 
razvojem s pripadajućom dokumentacijom. Promjene se odnose na zamjenu obveznog predmeta 
Ekonomsko vrednovanje ulaganja, koji se izvodio u III. semestru poslijediplomskog studija (20 sati, 5 
ECTS-a), novim obveznim predmetom pod nazivom Financijsko odlučivanje sa istom satnicom te 
istim brojem ECTS bodova. Isto tako predlaže se brisanje izbornih predmeta i uvođenje novih, kako 
slijedi: izborni predmet E-vlada koji se izvodio u I. semestru (20 sati, 5 ECTS) se briše i umjesto njega 
uvodi se predmet Kulturna i kreativna ekonomija s istom satnicom i istim brojem ECTS-a te izborni 
predmet Govorništvo koji se izvodio u I. semestru kao radionica (10 sati, 2,5 ECTS) se briše i uvodi se 
predmet Odnosi s javnošću sa satnicom od 20 sati i 5 ECTS-a i izborni predmet Sustavi za potporu 

odlučivanju koji se izvodio u II. semestru (20 sati, 5 ECTS-a) se briše i uvodi se predmet Inteligentni 

sustavi za potporu odlučivanju (20 sati, 5 ECTS-a).  Uvođenjem novih predmeta obogaćuje se ponuda 
izbornih kolegija i pruža mogućnosti studentima da biraju iz veće baze izbornih kolegija, u skladu s 
promjenama u okruženju i potražnjom studenata za određenim sadržajima koji će im omogućiti 
stjecanja suvremenih znanja i vještina u području upravljanja ekonomskim rastom i razvojem 
(uključujući regionalnim i lokalnim), kao i povećanje mogućnosti za njihovu zapošljivost u 
navedenom području, a da pri tome nije narušeno postojeće opterećenje studenta niti ukupan potreban 
broj ECTS bodova. Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 24. ožujka 2015. godine vidljivo je da 
predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama. Isto tako Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku obvezno unijeti navedene izmjene i dopune studijskog programa 
sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje ekonomskim razvojem u sustav 
MOZVAG radi evidencije.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izmjene i dopune 
navedenog studijskog programa, te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje ekonomskim razvojem na Ekonomskom fakultetu   

Sveučilišta Josipa Jurja strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje ekonomskim razvojem na Ekonomskom fakultetu (Dopusnica Ministra Klasa: 
UP/I-602-04/06-16/85, Ur. broj: 533-07-08-4 od 22. veljače 2008. godine).  
 

 
7. Usklađivanje studijskih programa Pravnog fakulteta Osijek: 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na usklađivanje 
poslijediplomskih studijskih programa Pravnog fakulteta Osijek, i predložio da o istome izvijesti prof. 
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dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i 
predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta. 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i 
počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. travnja 2015. godine 
razmatralo prijedloge Pravnog fakulteta Osijek u vezi usklađenosti studijskih programa 
poslijediplomskih specijalističkih studija: Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave; 
Kazneno pravo; Ljudska prava i sveučilišnog Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava (skraćeno: Poslijediplomski doktorski studij 
Prava) s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 
101/14 - O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10.). Usklađenost se odnosi na definiranje i 
opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog 
studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje 
predviđenih ishoda učenja. Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen je članak 78. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu 
studijski programi sadrži ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i 
ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava 
stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) potrebno 
je uskladiti studijske programe, nakon čega će Sveučilište o istom obavijestiti Agenciju za znanost i 
visoko obrazovanje. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti 
poslijediplomskih studijskih programa Pravnog fakulteta, kako slijedi:  
 
7.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Pravo 
 
Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 16. ožujka 
2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog doktorskog 
studija Prava s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. 
Navedeni studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/13-03/14, Ur. broj: 
2158-60-01-13-7) od 15. srpnja 2013. godine. Budući je odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) 
izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. 
prema kojemu studijski programi sadrže ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih 
studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu 
koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 
12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, 
broj 24/10) izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom navedenoga 
Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog doktorskog studija Prava.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa  

poslijediplomskog doktorskog studija Prava  
Pravnog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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1. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 
studijskog programa sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog 
područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Prava (skraćeno: Poslijediplomski 
doktorski studij Prava) s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
7.2. Poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje razvojem lokalne i regionalne  
       samouprave 
 
Isto tako, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta je na sjednici održanoj 16. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave s člankom 78. stavkom 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta. Navedeni studijski program izvodi se na temelju izdane 
dopusnice Ministra  (Klasa: UP/I-602-04/06-16/59, Ur. broj: 533-07-07-3) od 15. lipnja 2007. godine. 
Budući je odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže 
ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog 
programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih 
ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice 
te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je 
usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave.    
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje razvojem lokalne i regionalne 
samouprave Pravnog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
 
1. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje razvojem 
lokalne i regionalne samouprave s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  
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7.3. Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo 
 

Na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta je donijelo Odluku o usklađenosti studijskog 
programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo s člankom 78. stavkom 3. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta. Navedeni studijski program izvodi se na temelju izdane 
dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/06-16/60, Ur. broj: 533-07-07-3) od 15. lipnja 2007. godine. 
Budući je odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže 
ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog 
programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih 
ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice 
te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je 
usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Kazneno pravo.     
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo  
Pravnog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kazneno pravo s člankom 
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-
O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
7.4. Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava 
 
Također je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta je na sjednici održanoj 16. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ljudska prava s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. 
Navedeni studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/11-03/6, Ur. broj: 
2158-60-01-11-12, od 11. srpnja 2011. godine. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10) izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Ljudska prava.     
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
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ODLUKU 

o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava 

Pravnog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
1. Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava s člankom 
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-
O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
 

8. Usklađivanje studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek: 
 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor Scitovski te istaknuo 
da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. travnja 2015. godine razmatralo prijedloge Medicinskog 
fakulteta Osijek u vezi usklađenosti studijskih programa poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog 
studija Biomedicina i zdravstvo i poslijediplomskih specijalističkih studija: Klinička epidemiologija, 
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina i Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer:  
Kardiologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13 i 101/14 - O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10.). Kao i u prethodnoj točci dnevnog reda 
usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu ispunjavanjem 
pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku 
studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Slijedom navedenoga 
Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti poslijediplomskih studijskih programa 
Medicinskog fakulteta, kako slijedi:  
 
 
 
 
8.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina i zdravstvo 
 
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta je na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine donijelo 
Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija 
Biomedicina i zdravstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta. Navedeni studijski program se izvodi na temelju dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/06-
16/40, Ur. broj: 533-07-07-3) od 14. veljače 2007. godine. Budući je odredbom članka 37. Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 
broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže ishode učenja koji se stječu 
ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za 
svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane 
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zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. 
Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog 
programa poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo.     
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog doktorskog  

sveučilišnog studija Biomedicina i zdravstvo Medicinskog  fakulteta  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija Biomedicina i 
zdravstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne 
novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
8.2. Poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija 
 
Isto tako Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta je na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Klinička epidemiologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta. Navedeni studijski program se izvodi na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/10-03/5, Ur. 
broj:2158-60-01-10-36) od 25. listopada 2010.godine. Na temelju članka 78. stavka 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima 
za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička epidemiologija.     
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Klinička epidemiologija   
Medicinskog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog Klinička epidemiologija  s člankom 
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-
O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
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2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
 
8.3. Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna Medicina 
 
Na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta je donijelo Odluku o usklađenosti 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta. Studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/11-03/1, Ur. broj: 2158-
60-01-11-6) od 4. travnja 2011. godine. Odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen 
članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema 
kojemu studijski programi sadrže ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih 
obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji 
osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10) izvršeno je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Anesteziologija, renimatologija i intenzivna medicina. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o usklađenosti navedenog studijskog programa.      
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina 
Medicinskog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je usklađivanje 

studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog Anesteziologija, reanimatologija i 
intenzivna medicina s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne 
novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
8.4. Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer  
        Kardiologija 
 
Također, na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta je donijelo Odluku o usklađenosti 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer 
Kardiologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. 
Navedeni studijski program izvodi se na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/11-03/1, Ur. broj: 
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2158-60-01-11-23) od 14. studenoga 2011. godine. Na temelju članka 78. stavka  3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima 
za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Ultrazvuk u kliničkog medicini, smjer: Kardiologija.     
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija  
Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer Kardiologija  

Medicinskog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je 
usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Ultrazvuk u 
kliničkoj medicini: smjer Kardiologija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i 
predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih 
ishoda učenja.  

 
 
9. Usklađivanje studijskih programa Strojarskog  fakulteta u Slavonskom Brodu 
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i 
predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate Sveučilišta je 
upoznao članove Senata s usklađivanjem poslijediplomskih studijskih programa Strojarskog fakulteta 
u Slavonskom Brodu. Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i 
počasne doktorate Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. travnja 2015. 
godine razmatralo prijedloge Strojarskog fakulteta u vezi usklađenosti studijskih programa studijskih 
programa: poslijediplomskog sveučilišnog studija Strojarstva sa smjerovima: Suvremeni proizvodni 
postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda i 
poslijediplomskog specijalističkoga studija Razvoj proizvoda i tehnologija sa smjerovima: 
Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih 
postupaka, Proizvodni menadžment s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te 
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10.). Kao i u prethodnim točkama 
dnevnog reda usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 
ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za 
svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. U skladu s navedenim 
Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti poslijediplomskih studijskih programa 
Strojarskog fakulteta, kako slijedi:  
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9.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Strojarstvo sa smjerovima: Suvremeni proizvodni 
postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje 
proizvoda  

 
Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. 
godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Strojarstva sa smjerovima: Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, 
Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta. Navedeni studijski program izvodi se na temelju dopusnice Ministra 
(Klasa: UP/I-602-04/07-13/106, Ur. broj: 533-07-07-2) od 3. listopada 2007. godine. Budući je 
odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže ishode učenja 
koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i 
predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. 
Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je usklađivanje studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Strojarstva sa smjerovima: Suvremeni proizvodni 
postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda i 
Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti navedenog poslijediplomskog 
studijskog programa.      
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog sveučilišnog studija Strojarstva sa smjerovima:  
Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment,  

Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda  
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu   

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Strojarstva sa smjerovima: Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni 
menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda s člankom 78. stavkom 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) 
i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
9.2. Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj proizvoda i tehnologija sa smjerovima: 

Inženjerstvo  materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena 
proizvodnih postupaka,  Proizvodni menadžment 

 
Također, na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu je donijelo 
Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj 
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proizvoda i tehnologija sa smjerovima: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza 
konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment s člankom 78. stavkom 3. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. Navedeni studijski program se izvodi na temelju 
dopusnice Ministra (Klasa: UOP/-602-04/06-16/86, Ur. broj: 533-07-08-4) od  23. svibnja 2008. 
godine. Na temelju članka 78. stavka  3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta 
izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa Razvoj proizvoda i tehnologija sa 
smjerovima: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena 
proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj proizvoda i tehnologija sa smjerovima: 
Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih 
postupaka, Proizvodni menadžment Strojarskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
 
1. Strojarski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je 

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Razvoj 
proizvoda i tehnologija sa smjerovima: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička 
analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment s člankom 
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-
O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
 
10. Usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne 

teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji, Pastoral župne zajednice i  Pastoral kriznih 
situacija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

 
Isto tako pod ovom točkom dnevnog reda Senat je izvijestio prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za 
znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i predsjednik Povjerenstva za poslijediplomske 
studije, doktorate i počasne doktorate.  
Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 17. travnja 2015. godine razmatralo 
prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u vezi usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji, 
Pastoral župne zajednice i Pastoral kriznih situacija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 
OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o 
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10.). 
Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu je na sjednici održanoj 30. ožujka 
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2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa navedenog poslijediplomskog 
specijalističkog studija, koji se izvodi na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/11-036/16, Ur. broj: 
2158-60-01-11-6) od 11. srpnja 2011. godine. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih 
ishoda učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog 
programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih 
ishoda učenja. Budući je odredbom članka 37. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski 
programi sadrže ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog 
studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje 
predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je 
usklađivanje poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne teologije sa smjerovima: Pasotral 
obitelji, Pastoral župne zajednice te Pastoral kriznih situacija i Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti poslijediplomskog specijalističkog studijskog programa. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na izneseno Izvješće 
te su jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

poslijediplomskog specijalističkog  studija Pastoralne teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji, 
Pastoral župne zajednice i Pastoral kriznih situacija na Katoličko bogoslovnom fakultetu u 

sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
1. Katolički bogoslovni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog  studija 
Pastoralne teologije sa smjerovima: Pastoral obitelji, Pastoral župne zajednice i Pastoral 
kriznih situacija s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju 
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne 
novine, broj 24/10).  

 
2. Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 

ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja.  

 
 
11.   Prijedlog Pravilnika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti odlaznih 

i dolaznih studenata i (ne)nastavnog osoblja u okviru Ključne aktivnosti 1 
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
Prorektor je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen Nacrt Prijedloga 
Pravilnika o Erasmus+ programu individualne međunarodne mobilnosti odlaznih i dolaznih studenata i 
(ne)nastavnog osoblja u okviru Ključne aktivnosti 1 (u daljnjem tekstu: Nacrt Prijedloga Pravilnika) 
kojim se uređuju pitanja vezana za provedbu aktivnosti Erasmus+ programa individualnih mobilnosti 
odlaznih matičnih studenata i (ne)nastavnog osoblja te dolaznih stranih studenata i (ne)nastavnog 
osoblja te priznavanja razdoblja studentskog boravka u inozemstvu i dodijeljenih ECTS bodova. Nacrt 
Prijedloga Pravilnika sadrži: opće odredbe, odredbe vezane uz poštivanje etičkog kodeksa i pravnih 
propisa, provedbu programa i organizaciju mobilnosti, odlaznu mobilnosti studenata kojom je 
obuhvaćen natječajni postupak, status studenata koji sudjeluju u Erasmus+ mobilnosti, usporedbu 
studijskih programa, dokumente odlazne studentske mobilnosti, financijsku potporu za razdoblje 
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mobilnosti, postupak priznavanja mobilnosti te dolaznu mobilnost studenata zatim odlaznu i dolaznu 
mobilnost (ne)nastavnog osoblja. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 22. 
travnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na predloženi Pravilnik.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o Erasmus+ programu 
individualne međunarodne mobilnosti odlaznih i dolaznih studenata i (ne)nastavnog osoblja u okviru 
Ključne aktivnosti 1. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  

 
P R A V I L N I K 

O ERASMUS+ PROGRAMU INDIVIDUALNE 
MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ODLAZNIH I DOLAZNIH 

STUDENATA I (NE)NASTAVNOG OSOBLJA 
U OKVIRU KLJUČNE AKTIVNOSTI 1 

 
Navedeni Pravilnik je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
12. Prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade  

 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ovom točkom dnevnog reda članove Senata također upozna izv. 
prof.  dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je upoznao nazočne s Prijedlogom za dodjelu Rektorove nagrade te istaknuo da Rektor 
Sveučilišta nagrađuje za akademsku godinu 2014./2015. po dva studenta s znanstveno-nastavnih i 
umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. Rektorova nagrada se dodjeljuje za najbolje seminarske 
radove, stručne radove ili umjetnička djela studenata radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao 
poticaj u daljnjem studiju. Ukoliko se na znanstveno-nastavnim sastavnicama ne izrađuju seminarski 
radovi, stručni radovi ili umjetnička djela Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima koji imaju 
prosječnu ocjenu 4,5 ili višu. Prema dostavljenim prijedlozima znanstveno-nastavnih i umjetničko-
nastavnih sastavnica predložena su 34 studenta za dodjelu Rektorove nagrade, čija su imena te nazivi 
seminarskih radova, postignuti uspjesi na umjetničkom području ili postignuti uspjesi na studiju 
(prosjek ocjena) navedeni u prijedlogu Odluke o dodjeli Rektorove nagrade, koja je dostavljena u 
materijalima za sjednicu. Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kn i 
priznanja, a studentima će ju uručiti Rektor prigodom proslave Dana Sveučilišta.   
Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o dodjeli Rektorove 
nagrade u akademskoj 2014./2015. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o dodjeli Rektorove nagrade  

u akademskoj 2014./2015. godini 
 
Odluka o dodjeli Rektorove nagrade u akademskoj 2014./2015. godini u prilogu je Zapisnika i čini 
njegov sastavni dio.  
 
 
13. Prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u 
akademskoj 2015./2016. godini   

 
U okviru ove točke dnevnog reda Senat je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za 
nastavu i studente Sveučilišta te istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog 
upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, integrirane 
preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te stručne studije na znanstveno-nastavnim/umjetničko-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. 
godini. Na temelju prijedloga sastavnica za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne i 
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integrirane sveučilišne studije predviđeno je 3146 upisno mjesto, od kojih 2382 mjesta za redovite 
studente, 720 mjesta za izvanredne studente i 44 mjesta za studente strane državljane. Za stručne 
studije predviđeno je 462 upisna mjesta, od kojih 369 mjesta za redovite studente, 80 za izvanredne 
studente i 13 mjesta za strane državljane, što je sveukupno 3608 upisnih mjesta za Sveučilište u 
akademskoj 2015./2016. godini.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi te su prihvatili 
navedeni prijedlog upisnih kvota za upis studenta u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne 
studije, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i stručne studije na Sveučilištu u 
akademskoj 2015./2016. godini i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU  
o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne studije, 

integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije i stručne studije  
na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
14. Sveučilišno izdavaštvo 

 
Rektor je u okviru ove točke dnevnog reda predložio da s prijedlogom Sveučilišnog odbora za 
izdavačku djelatnost članove Senata upozna Prorektor za nastavu i studente te predsjednik 
Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta izv. prof. dr. sc. Mario Vinković.  
Prorektor je upoznao članove Senata da je Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost razmatrao na 
sjednici održanoj 20. travnja 2015. godine prijedloge Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje 
sveučilišnih udžbenika i priručnika. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz 
prijedloge za izdavanje udžbenika i priručnika dostavljene Odluke Fakultetskog vijeća, recenzije i 
pripremljeni tekstovi udžbenika i priručnika za tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost 
Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika na 
Poljoprivrednom fakultetu, kako slijedi:  
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika i tri priručnika, kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Matija Domaćinović  
              Prof. dr. sc. Zvonko Antunović  
              Prof. dr. sc. Mirjana Baban  
              Prof. dr. sc. Stjepan Mužic 
              Prof. dr. sc. Anđelko Opačak  
              Doc. dr. sc. Emir Džomba 
Udžbenik: Specijalna hranidba domaćih životinja 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Nora Mas (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Salko Muratović (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u   
                                                                      Sarajevu) 
                     Prof. dr. sc. Boro Mioč (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Ivica Aničić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Specijalna hranidba domaćih životinja“ 

autora prof. dr. sc. Matije Domaćinovića,  prof. dr. sc. Zvonka Antunovića, prof. dr. sc. Mirjane 
Baban, prof. dr. sc. Stjepana Mužica, prof. dr. sc. Anđelka Opačka  i doc. dr. sc. Emira Džombe. 
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Autori: Prof. dr. sc. Nada Paradžiković  
              Doc. dr. sc. Tomislav Vinković  
              Monika Tkalec, mag. ing. agr.  
              Jasna Kraljičak, mag. ing. agr.  
              Dr. sc. Ivana Vinković Vrček  
              Prof. dr. sc. Tihana Teklić  
              Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić   
              Izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić  
              Doc. dr. sc. Ivna Štolfa 
Priručnik: Uzgoj i njega autohtonog češnjaka (znanost i praksa) 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Zdravko Matotan (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta  
                                                                       u Mostaru) 
                    Izv. prof. dr. sc. Vida Todorović (Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci) 
                    Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                    Doc. dr. sc. Miroslav Lisjak (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Uzgoj i njega autohtonog češnjaka 

(znanost i praksa)“ autora prof. dr. sc. Nade Paradžiković, doc. dr. sc. Tomislava Vinkovića, 
Monike Tkalec, mag. ing. agr., Jasne Kraljičak, mag. ing. agr., dr. sc. Ivane Vinković Vrček, 
prof. dr. sc. Tihane Teklić, prof. dr. sc. Jasenke Ćosić, izv. prof. dr. sc. Ružice Lončarić i doc. dr. 
sc. Ivne Štolfa. 
 
 
Autori: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić  
              Izv. prof. dr. sc. Domagoj Rastija  
              Doc. dr. sc. Krunoslav Karalić  
              Doc. dr. sc. Brigita Popović  
              Izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić  
              Doc. dr. sc. Vladimir Ivezić 
Priručnik: Kalcizacija tala u pograničnome području 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Vlado Kovačević (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Milan Mesić (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Kalcizacija tala u pograničnome 

području“ autora prof. dr. sc. Zdenka Lončarića, izv. prof. dr. sc. Domagoja Rastije, doc. dr. sc. 
Krunoslava Karalića, doc. dr. sc. Brigite Popović, izv. prof. dr. sc. Ružice Lončarić i doc. dr. sc. 
Vladimira Ivezića. 
 
Autori: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić  
              Prof. dr. sc. Nada Paradžiković  
              Doc. dr. sc. Brigita Popović  
              Izv. prof. dr. sc. Ružica Lončarić  
              Prof. dr. sc. Jozo Kanisek 
Priručnik: Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Tihana Teklić (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                      Prof. dr. sc. Lepomir Čoga (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Gnojidba povrća, organska gnojiva i 

kompostiranje“ autora   prof. dr. sc. Zdenka Lončarića, prof. dr. sc. Nade Paradžiković, doc. dr. 
sc. Brigite Popović, izv. prof. dr. sc. Ružice Lončarić i prof. dr. sc. Joze Kaniseka. 

 
 
15. Prijedlog raspodjele sredstava za doznačene školarine za a. g. 2014./2015. prema Ugovoru o 

punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u a. g. 2012./2013., 
2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. 

 
Rektor je izvijestio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Tomislav 
Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko poslovanje i 
proračun.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o 
raspodjeli sredstava za doznačene školarine za akademsku godinu 2014./2015. prema Ugovoru o punoj 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 
2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine načinjen primjenom AHP metode. Obzirom na 
postavljene dugoročne strategijske ciljeve, obveze preuzete PU te općenito promjene u financiranju 
visokog obrazovanja, uveden je model raspodjele namjenskih sredstava kojim se navedene činjenice 
uzimaju u obzir te se želi stimulirati racionalno ponašanje sastavnica Sveučilišta. U tom smislu 
uvedeno je deset kriterija (tablica 1.) na temelju kojih se ocjenjuje poslovanje pojedinih sastavnica 
sukladno prikupljenim podatcima za svaki kriterij. Pri tome se neki kriteriji primjenjuju 
proporcionalno što u pravilu znači pozitivan učinak, a neki pak recipročno što u pravilu upućuje na 
nepovoljne dugoročne učinke. Učinak pojedinog kriterija treba promatrati u kombinaciji s ostalima jer 
se tako može prosuditi dugotrajniji efekt koji se želi postići. Pojedinačni iznosi po svakom kriteriju 
određeni su rangom (težinom) pridruženom tom kriteriju (tablica 1.) i primjenjuje se prema AHP 
metodi na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i to 60% iznosa po kriteriju studenti, 40% 
iznosa po preostalih 10 kriterija. U tablici 2. vidljivi su iznosi po sastavnicama, kao i ukupni iznosi 
dodijeljeni sastavnicama. Na predloženi način raspodjele sredstava Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 22. travnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje, stoga je prijedlog da 
Senat prihvati predloženu raspodjelu.   
Nakon iznesenoga Rektor je predložio članovima Senata glasovanje o raspodjeli sredstava za 
doznačene školarine za akademsku godinu 2014./2015. prema Ugovoru o punoj subvenciji 
participacije redovitih studenta u troškovima studija za ak. godine 2012./2013., 2013./2014 i 
2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću 
 

ODLUKU 
o raspodjeli sredstava za doznačene školarine za a. g. 2014./2015. prema Ugovoru o punoj 

subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u a. g. 2012./2013.,  
2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. 

 
Raspodjela sredstava za doznačene školarine za akademsku godinu 2014./2015. prema Ugovoru 
o punoj subvenciji participacije redovitih studenta u troškovima studija za akademske godine 
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. od 11. prosinca 2012. godine primjenjuje se prema AHP 
metodi na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i to prema tablicama 1. i 2. iz kojih 
su vidljivi iznosi po znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i po pojedinim kriterijima, 
kao i ukupni iznosi dodijeljeni sastavnicama. Pojedinačni iznosi po svakom kriteriju određeni su 
rangom (težinom) pridruženom tom kriteriju (tablica 1.) i primjenjuje se prema AHP metodi na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i to 60% iznosa po kriteriju studenti, 40% 



 25

iznosa po preostalih 10 kriterija, ukupno, isplaćeno i ostaje za isplatu prema prikazu u tablici 2. 
koja je sastavni dio ove Odluke.  
 
Navedene tablice 1. i 2. čine sastavni dio Odluke i u privitku su Zapisnika. 
 
 
16. Davanje suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabava, isporuka i montaža 
uredskog namještaja i opreme za novu zgradu Građevinskog fakulteta u Osijeku 

 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio Prorektor Mrčela te istaknuo da 
je u materijalima za sjednicu dostavljeno Mišljenje Odbora za financijsko poslovanje i proračun te  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za 
potpisivanje ugovora čiji je predmet nabava, isporuka i montaža uredskog namještaja i opreme za 
novu zgradu Građevinskog fakulteta Osijek. Davanje suglasnosti odnosi se na potpisivanje sljedećih 
ugovora: Ugovora o javnoj nabavi u Grupi 1 (ormari, stolovi, akustične i zidne obloge i pultevi) s 
ponuditeljem Černelić d.o.o. Zagreb u iznosu od 3.621.284,00 kn bez PDV-a, odnosno 4.526.605,00 
kn s PDV-om te Ugovora o javnoj nabavi u Grupi 2 (stolice) s ponuditeljem Černelić d.o.o. Zagreb u 
iznosu od 2.612.338,14 kn bez PDV-a, odnosno 3.265.422,68 kn s PDV-om i Ugovora o javnoj nabavi 
u Grupi 3 (signalizacija i elementi osiguranja pristupačnosti, oprema, rasvjeta i zaštita od sunca i 
pogleda) s ponuditeljem CON-FORMO d.o.o. Osijek u iznosu od 3.797.766,00 kn bez PDV-a, 
odnosno 4.747.207,50 kn s PDV-om. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici 
održanoj 22. travnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje za potpisivanje gore navedenih ugovora i 
predlaže Senatu da izda suglasnost Rektoru Sveučilišta.  
Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno, te su jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje ugovora čiji je predmet nabava, isporuka i montaža uredskog 
namještaja i opreme za novu zgradu Građevinskog fakulteta u Osijeku:  
 

- Ugovor o javnoj nabavi u Grupi 1 (ormari, stolovi, akustične i zidne obloge i pultevi) s 
ponuditeljem Černelić d.o.o. Zagreb u iznosu 3.621.284,00 kn bez PDV-a, odnosno 
4.526.605,00 kn s PDV-om; 

- Ugovor o javnoj nabavi u Grupi 2 (stolice) s ponuditeljem Černelić d.o.o. Zagreb u 
iznosu 2.612.338,14 kn bez PDV-a, odnosno 3.265.422,68 kn s PDV-om; 

- Ugovor o javnoj nabavi u Grupi 3 (signalizacija i elementi osiguranja pristupačnosti, 
oprema, rasvjeta i zaštita od sunca i pogleda) s ponuditeljem CON-FORMO d.o.o. 
Osijek u iznosu 3.797.766,00 kn bez PDV-a, odnosno 4.747.207,50 kn s PDV-om. 

 
 
17. Različito 
17.1. Reakreditacija znanstveno-nastavnih sastavnica 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove podtočke dnevnog reda o provedenim postupcima 
reakreditacije na znanstveno-nastavnim sastavnicama članove Senata izvijeste, kako slijedi: dekanica 
prof. dr. sc. Loretana Farkaš za Filozofski fakultet, prodekanica doc. dr. sc. Suzana Vuletić za 
Katolički bogoslovni fakultet te v.d. pročelnika doc. dr. sc. Ivana Žužul za Odjel za kulturologiju i 
dekan izv. prof. dr. sc. Damir Matanović za Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.  

 
• Filozofski fakultet 

 
Dekanica je izvijestila da je Stručno povjerenstvo, koje je imenovao Akreditacijski savjet Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje obavilo posjet Filozofskom fakultetu 7.-8. travnja 2014. godine te 
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donijelo završno izvješće na koje je svoje očitovanje dao i Fakultet. Akreditacijski savjet Agencije je 
21. listopada 2014. godine donio stručno mišljenje na temelju kojeg je Agencija izdala akreditacijsku 
preporuku. Vezano uz uvjete propisane Pravilnikom o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine“ br. 24./10.) i analizom podataka dostavljenih od 
Fakulteta utvrđeno je da diplomski sveučilišni studij Pisana baština u digitalnom okruženju te 
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija i kultura suvremene škole ne udovoljava 
kriterijima iz članka 13. stavka 2. Pravilnika, kojim je propisano da od ukupnog broja norma sati za 
sveučilišni studijski program najmanje jednu polovicu trebaju izvoditi zaposlenici s punim radnom 
vremenom izabrani u znanstveno-nastavna i/ili umjetničko-nastavna zvanja te je time oslabljena 
kvaliteta izvođenja studijskih programa. Sukladno utvrđenom, na temelju odredbe članka 22. stavka 4. 
Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju po Akreditacijskoj preporuci 
Agencije, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije, ministar znanosti, obrazovanja i 
sporta izdao je 16. veljače 2015. godine pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri 
godine za obavljanje dijela djelatnosti visokog obrazovanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku i zabranom upisa studenata na diplomski sveučilišni studij Pisana baština 
u digitalnom okruženju te 17. veljače 2015. godine pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka 
od tri godine za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 
studij Pedagogija i kultura suvremene škole. Isto tako, u materijalima za sjednicu dostavljena je na 
uvid i Potvrda kojom se potvrđuje da Filozofski fakultet ispunjava uvjete za obavljanje dijela 
djelatnosti visokog obrazovanja (koji se odnosi na sve ostale studijske programe, osim 
preddiplomskoga sveučilišnog studija Mađarski jezik i književnost i diplomskog sveučilišnog studija 
Mađarski jezik i književnost) i dijela znanstvene djelatnosti koji se odnosi na znanstveno područje 
društvenih znanosti i znanstveno područje humanističkih znanosti.  
 
• Katolički bogoslovni fakultet 

 
Prodekanica Katoličkog bogoslovnog fakulteta je izvijestila članove Senata da je u materijalima za 
sjednicu dostavljeno Pismo očekivanja ministra znanosti, obrazovanja i sporta od 13. veljače 2015. 
godine vezano za provedeni postupak reakreditacije, kojeg je na temelju godišnjeg plana provela 
Agencija za znanosti i visoko obrazovanje. Akreditacijski savjet je na sjednici održanoj 23. rujna 
2014. godine donio mišljenje temeljem kojeg je Agencija preporučila ministru nadležnom za znanosti i 
visoko obrazovanje: izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja uz naknadno praćenje djelatnosti jer je u postupku vrednovanja utvrđeno da Fakultet 
ispunjava uvjete kvalitete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Isto tako Agencija je 
preporučila izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od 3 godine za obavljanje 
znanstvene djelatnosti jer je u postupku vrednovanja utvrđeno da Fakultet nema dovoljan broj 
znanstvenika u radnom odnosu s punim radnim vremenom te da nema usklađen strateški program 
znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina.  
 
• Odjel za kulturologiju 

 
V.d. Pročelnika Odjela za kulturologiju je izvijestila članove Senata o pismu očekivanja u postupku 
reakreditacije dijela djelatnosti Odjela za kulturologiju od 27. ožujka 2015. godine kojeg je donio 
nadležni ministar. Stručno povjerenstvo je nakon obavljenog posjeta Odjelu (9. travnja 2015. godine) 
donijelo završno izvješće na koje se Odjel očitovao. Akreditacijski savjet je na sjednici održanoj 16. 
prosinca 2014. godine raspravljao o vrednovanome sveučilišnom Odjelu i donio stručno mišljenje o 
čemu je Agencija izdala Akreditacijsku preporuku. Na navedeno mišljenje Akreditacijskog savjeta 
Sveučilište u Osijeku Odjel za kulturologiju dostavilo je u roku prigovor te je formirano Povjerenstvo 
Akreditacijskog savjeta, koje je svoje očitovanje temeljilo na prigovoru Odjela za kulturologiju i svim 
dokumentima proizašlim iz postupka reakreditacije za obavljanje dijela djelatnosti Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. Povjerenstvo Akreditacijskog savjeta je na sjednici održanoj 16. 
prosinca 2014. godine prihvatilo primjedbe Odjela koji se odnosi na tvrdnju iz izvješća stručnog 
povjerenstva vezano za izbore u zvanja nastavnika i suradnika. Naime, nastavnici Odjela imaju 
odgovarajuću kvalifikaciju, ali nemaju dovoljan broj nastavnika izabranih u odgovarajuće znanstveno-
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nastavno zvanje. Isto tako, v.d. Pročenika je istaknula da je Odjel za kulturologiju najmlađa sastavnica 
Sveučilišta osnovana Odlukom Senata od 17. svibnja 2010. godine te da je postupkom reakreditacije 
obuhvaćeno razdoblje do 1. listopada 2013. godine, odnosno razdoblje od tri godine obavljanja 
djelatnosti Odjela. Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, po akreditacijskoj preporuci Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta izdao je pismo očekivanja za obavljanje dijela djelatnosti visokog obrazovanja na 
Odjelu za kulturologiju s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine.  
 
• Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

 
Isto tako u okviru ove podtočke dnevnog reda Dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je 
izvijestio da je stručno povjerenstvo imenovano od Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje obavilo 7.-8. travnja 2014. godine posjet Fakultetu. Akreditacijski savjet je na 
sjednici održanoj 21. listopada 2014. godine donio stručno mišljenje o čemu je Agencija izdala 
Akreditacijsku preporuku. Slijedom čega je ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao pismo 
očekivanja za obavljanje dijela djelatnosti visokog obrazovanja Fakulteta s rokom uklanjanja 
nedostataka od tri godine i smanjenjem upisne kvote studenata za integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij te za diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj 

i obrazovanje, koji se izvode izvan sjedišta visokog učilišta u Slavonskom Brodu u razdoblju 
određenom pismom očekivanja te pismo očekivanja za obavljanje dijela djelatnosti visokog 
obrazovanja Fakulteta s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine koji se odnosi na sve ostale 
studijske programe, osim na gore navedene studijske programe i s pismom očekivanja za obavljanje 
znanstvene djelatnosti s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine Fakultetu.  
 
17.2. Pokroviteljstvo međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa Znanstvene, 

kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa 

Jurja Strossmayera) 

 
Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen zahtjev uprave Odjela za kulturologiju  
upućenog 23. travnja 2015. godine Sveučilištu i Senatu Sveučilišta za prihvaćanje pokroviteljstva za 
međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike 

– europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera) koji će se održati 18. i 19. 
svibnja 2015. godine na Odjelu za kulturologiju. Odjel za kulturologiju u suradnji s Umjetničkom 
akademijom u Osijeku, Filozofskim fakultetom u Pečuhu, Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar u 
Zagrebu te Zavodom za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Osijeku suorganizira međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup. Skup je zamišljen kao poziv na 
ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa 
Jurja Strossmayera (1815.-1905.) te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i 
umjetničkih politika danas. Osim istraživačka iz Hrvatske, skup će okupiti i istraživače iz Mađarske, 
Makedonije, Rumunjske i Srbije, čime se potiče i razvoj međunarodne i međusveučilišne suradnje te 
aktivno sudjelovanje i prisutnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u suvremenim europskim 
znanstvenim kretanjima i od iznimnog je značaja za Sveučilište i posebice Odjel za kulturologiju.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o prihvaćanju pokroviteljstva navedenog znanstvenog skupa, koji će se 
održati 18. i 19. svibnja 2015. godine na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.   
Senat je navedeni prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prihvaća pokroviteljstvo međunarodnog 
interdisciplinarnog znanstvenog skupa Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – 

europski realiteti (200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera) koji će se održati 18. i 19. 
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svibnja 2015. godine na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku.  
 
17.3. 10 godina Odjela za biologiju – 10 godina istraživanja u Kopačkom ritu 

 
Pročelnik Odjela za biologiju, izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić je pozvao članove Senata da sudjeluju u  
znanstvenom skupu pod nazivom „10 godina Odjela za biologiju – 10 godina istraživanja u Kopačkom 
ritu“ u organizaciji Odjela za biologiju i Javne ustanove Park prirode Kopački rit, koji će se održati 11. 
svibnja 2015. godine (Park prirode Kopački rit, Bio-ekološka stanica, Titov dvorac 1, Lug). 
Članovima Senata dostavljen je poziv s programom znanstvenog skupa.   
 
17.4. Aktivnosti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan Ekonomskog fakulteta je izvijestio o prošlotjednom održavanju 
manifestacije pod nazivom Kreativna riznica, popularizacijskom simpoziju kulture i kreativne 
industrije koji se održao na Ekonomskom fakultetu. Manifestacija je kroz četverodnevni program 
ponudila različite sadržaje kroz predavanja, izložbe, radionice, okrugle stolove, video projekcije, 
glazbeni program, kazališne performanse… Isto tako Dekan je upoznao članove Senata s 
novouređenom aulom „Glagoljicom“ koja je ukrašena glagoljičnim pismom i nalazi se na 1 katu te je 
pogodna za održavanje različitih oblika aktivnosti kako za studente tako i za sastavnice Sveučilišta 
kroz studentske predstave, izložbe, projekcije (multimedijalna dvorana) i druge aktivnosti. Dekan je 
pozvao sve studente i sastavnice Sveučilišta koje imaju potrebu za umjetničkim izražavanjem da se 
mogu prijaviti za korištenje aule jer je i namijenjena njima te istaknuo da se nada budućoj suradnji s 
Umjetničkom akademijom. Nakon toga Dekan je upoznao Senat da će se Ekonomski fakultet 
pridružiti praksi ostalih zemalja Europe te obilježiti  Dan Europe (9. svibnja) s posebnim ciljem 
približavanja europskih zbivanja i stvarnosti mladima, posebice studentima. Tim povodom, od 6. do 8. 
svibnja 2015. godine na Ekonomskom fakultetu biti će održana različita predavanja, radionice i 
natjecanja kojima je cilj popularizacija Europske unije kroz razne teme (od fondova, zaštite okoliša, 
statističkih podataka, zdravlja, Erasmusa, volontiranja, …).  
 
17.5.  Sveučilišni glasnik 

 
Rektor je izvijestio članove Senata da je otisnut drugi broj Sveučilišnog glasnika, a u pripremi je treći. 
Sveučilišni Glasnik je sastavni dio Glasa Slavonije i tiska se u 6.500 primjeraka te je nakon toga 
istaknuo da će u buduće primjerci za sastavnice biti dostavljani izravno na adrese sastavnica koje su i 
same pretplatnici dnevnih novina.   
 
 
17.6. Radio UNIOS  
 
Dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr. sc. Drago Žagar je izvijestio članove Senata da je radio 
UNIOS dobio vlastitu frekvenciju koja glasi 107,8 MHz (za područje grada Osijeka), a radijski 
program emitirat će se svakog dana od 10 do 22 sata.  
 
17.7.  Apsolventska godina 
 
Barbara Opačak, zamjenica predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta i studentica Elektrotehničkog 
fakulteta je istaknula da ima upita od strane studenata vezano za plaćanje školarine apsolventske 
godine, na što je Rektor odgovorio da se o toj temi raspravljalo nekoliko puta u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta i na Rektorskom zboru, te naglasio da Zakon ne poznaje apsolventsku godinu. 
Studenti mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti se studenti financiraju iz državnog proračuna, a 
izvanredni plaćaju školarinu u cijelosti. Status redovitog studenta ima student za vrijeme propisanog 
trajanja studija, a najviše za vrijeme koje je za trećinu dulje od propisanog trajanja studija, odnosno do 
kraja akademske godine u kojoj taj rok istječe. Stoga bi studenti koji studiraju duže od utvrđenog roka 
trebali plaćati školarinu te je  Ministarstvo predložilo da visinu školarine utvrde Sveučilišta. 



 29

Primjerice, na riječkom Sveučilištu su utvrdili da studenti koji studiraju duže od propisanog trajanja 
studija plaćaju iznos od deset tisuća kuna za sljedeću godinu studija te petnaest tisuća kuna za narednu 
godinu. Na osječkom Sveučilištu do sada to nije bila praksa, nego se studentima koji su studirali duže 
od utvrđenog vremena sukladno Pravilniku o studijima i studiranju omogućavalo dovršenje studija uz 
plaćanje dijela školarine u skladu s Odlukom Senata o posebnim naknadama. Preporuka Ministarstva 
je da se utvrdi visina naknade za takve studente jer oni predstavljaju opterećenje nastavnicima koji 
sudjeluju u izvedbi nastave i ulaze u omjer broja nastavnika i studenta.. Ova preporuka se ne bi 
odnosila na trenutne studente već na sljedeće generacije i za sljedeću akademsku godinu o čemu će 
studenti pravodobno biti izviješteni. 
  
17.8. Proslava Dana Sveučilišta 
 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio nazočne da će se ovogodišnja proslava Dana 
Sveučilišta održava povodom obilježavanja 40. obljetnice od osnutka osječkog Sveučilišta, 308. 
godine visokog školstva u Osijeku, 200. obljetnica rođenja te 110. godišnjice smrti Josipa Jurja 
Strossmayera te 25. obljetnice kako naše Sveučilište nosi ime Josipa Jurja Strossmayera. Akademska 
svečanost  održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine s početkom u 11 sati u Auli Sveučilišta 
tom prigodom će biti dodijeljene potvrdnice redovitim profesorima Sveučilišta i studentima Rektorove 
nagrade. Svečana sjednica Senata održat će se u petak, 29. svibnja 2015. godine s početkom u 10 sati u 
Hrvatskom narodnom kazalištu na kojoj će se uz prigodni program dodijeliti počasno znanstveno-
nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Zvonimiru Laucu, umirovljenom redovitom profesoru 
u trajnom zvanju Pravnog fakulteta Osijek. Detaljan program svečanosti dostavit će se svim članovima 
Senata i Rektor je predložio dekanima i pročelnicima da na svečanoj sjednici Senata u Hrvatskom 
narodnom kazalištu sudjeluju svi članovi fakultetskih vijeća, vijeća odjela.       

 
17.9. Studentski izbori 
 
Dino Bičvić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izvijestio 
je članove Senata da su izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
provedeni 29. travnja 2015. godine sukladno Pravilniku za provedbu studentskih izbora za Studentski 
zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-
nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta i sukladno Odluci Rektora o raspisivanju 
studentskih izbora od 1. travnja 2015. godine. Isto tako zahvalio se članovima Senata i Upravi 
Sveučilišta na dosadašnjoj suradnji i poželio novom sazivu Studentskog zbora puno uspjeha u 
daljnjem radu.  
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 6. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini i zaključio sjednicu u 11.00 
sati.  
 
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 


