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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
7. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2014./2015. godini, održane 9. lipnja 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. Ivan Samardžić, dekan, 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. Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan, 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. Anđelka Kodžoman, voditeljica računovodstvenih poslova zamjena za ravnatelja Studentskog 

centra u Slavonskom Brodu Angela Denisa Delhusu, dipl. oec.  
22. Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
23. Dalibor Tufeković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, student, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
24.Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

student, Društvene znanosti/Ekonomski 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. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

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

visokog obrazovanja   
 
Nenazočan:  
1. Prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
 
Ostali nazočni:  
1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje 

kvalitete visokog obrazovanja 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnik za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnik za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Albert Oswald, dipl. inž. el., voditelj odjeljka za informacijsku strukturu 
5. Josip Magdika, voditelj ureda za studente poslijediplomskih studija Doktorske škole 
6. Snježana Bravić, upr. pravnik., 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 7. sjednicu Senata u akademskoj 2014./2015. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. od 28. travnja 2015. 

godine  
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika  

2.1. izv. prof. dr. sc. Edite Borić u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz  
        znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene  
        grane posebna pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku  
        (prvi izbor)  
2.2. prof. dr. sc. Ivice Crnkovića iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog  
       polja računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo na Elektrotehničkom  
       fakultetu Osijek (trajno zvanje) 

3. Potvrda izbora dekana i pročelnika na znanstveno-nastavnim sastavnicama: 
3.1. izv. prof. dr. sc. Boris Bakota za dekana Pravnog fakulteta Osijek 
3.2. doc. dr. sc. Berislav Marković za pročelnika Odjela za kemiju 

4. Potvrda i imenovanje studentskih predstavnika u Senat, Sveučilišni savjet i upravna vijeća 
sveučilišnih ustanova 

5. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti statusnih promjena Strojarskog 
fakulteta u Slavonskom Brodu i Studentskog centra u Slavonskom Brodu  

6. Organizacija dislociranog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Novoj Gradiški 
7. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih sveučilišnih studija Ekonomskog 

fakulteta: 
7.1. Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
7.2. Marketing 

8. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih 
studija Filozofskog fakulteta Osijek 

9. Izmjene i dopune integriranog preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog  sveučilišnog 
filozofsko teološkog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

10. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena 
tehnologija i diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 
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11. Izmjene i dopune studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika, smjerovi: 
Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 

12. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja „Pomoćnici za djecu s teškoćama iz 
autističnog spektra” na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku  

13. Sveučilišno izdavaštvo 
14. Usklađivanje studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija:  

14.1. Odjel za kemiju 
14.2. Odjel za kulturologiju 
14.3. Odjel za fiziku 
14.4. Poljoprivredni fakultet 
14.5. Prehrambeno-tehnološki fakultet 

15. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih 
specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
15.1. Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i  informatika 
15.2. Procesno računarstvo  
15.3. Napredne komunikacijske tehnologije 
15.4. Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 

16. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih 
specijalističkih studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
16.1. Poljoprivredne znanosti 
16.2. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda 
16.3. Proizvodni sustavi u stočarstvu 
16.4. Svinjogojstvo 
16.5. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom 
16.6. Zaštita bilja 

17. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih 
specijalističkih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
17.1. Prehrambeno inženjerstvo  
17.2. Sigurnost i kvaliteta hrane 
17.3.Tehnologije tradicionalnih mesnih proizvoda 
17.4.Nutricionizam 

18. Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa u akademskim 2012/2013 i 2013/2014. godinama 
19. Davanje suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta znanstveno-nastavnih 

sastavnica: 
19.1. Građevinski fakultet Osijek 
19.2. Pravni fakultet Osijek 

20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 
mjesta Pravnog fakulteta Osijek   

21. Godišnja izvješća ravnatelja sveučilišnih ustanova o radu i poslovanju u 2014. godini: 
21.1. Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
21.2. Tugomir Kuduz, ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 
 21.3 Angelo Denis Delhusa, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 

22. Različito 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 7. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red.  
 
U uvodnom dijelu sjednice Senata Rektor je izvijestio nazočne o sastanku održanom u Ministarstvu 
financija RH s ministrom mr. sc. Borisom Lalovcom vezano za korištenje vlastitih sredstva sveučilišta 
te pokušaj njihovog preusmjeravanja u državni proračun i izradu Pravilnika o njihovom korištenju 
ističući pri tome kako sveučilišta vlastitim prihodima kupuju opremu te plaćaju materijalne troškove i 
tekuće održavanje jer su sredstva iz državnog proračuna za tu namjenu nedostatna i stižu s velikim 
vremenskim odmakom. Također, se tim sredstvima odvija i dio istraživačkog rada iz redovite obveze 
te se samim tim osigurava napredovanje i za pretpostaviti je da će rektori i dekani, koji su dobili 
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povjerenje za upravljanje tim sredstvima, iste zakonski trošiti u zadanim okvirima. Nakon toga, iznio 
je stav Ministarstva Financija, a to je transparentno trošenje namjenskih sredstava iz proračuna i 
prijedlog da se pristupi izradi Pravilnika o korištenju vlastitih sredstava sveučilišta kako na razini 
države tako i na razini pojedinih sveučilišta i njihovih sastavnica.  
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 6. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. od 28. travnja 2015. 

godine  
 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 6. sjednice Senata od 28. travnja 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 6. sjednice 
Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 28. travnja 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 
 
 
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika:  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta 
pregledalo dostavljene materijale o provedenim postupcima izbora sveučilišnih nastavnika u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora, te da su postupci provedeni u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku-pročišćeni tekst, statutom znanstveno-nastavnih sastavnica, koje su provele postupke 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 pojedinim podtočkama u okviru točke 2. ukratko podnesu izvješća, dekan izv. prof. dr. 
sc. Damir Matanović za Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i dekan prof. dr. sc. Drago Žagar za 
Elektrotehnički fakultet.          
 
2.1. izv. prof. dr. sc. Edite Borić u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz  
        znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene  
        grane posebna pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku  
        (prvi izbor)  
 
Dekan Matanović je istaknuo da je izv. prof. dr. sc. Edita Borić autorica sveučilišnog priručnika pod 
naslovom „Priručnik za istraživačku nastavu prirode i društva“ koji je postavljen na web stranici 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti kao nastavni tekst i autorica sveučilišnog udžbenika pod 
naslovom: „Metodika visokoškolske nastave“ koji se koriste kao obvezna i preporučena literatura. Pod 
njenim mentorstvom izrađeno je i obranjeno ukupno više od 100 diplomskih radova na Odjelu za 
biologiju i na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te je u koautorstvu s diplomantima objavila 
devet radova te je bila mentorom na jednoj doktorskoj disertaciji i u koautorstvu s pristupnicom 
poslijediplomskog (doktorskog) studija je objavila više radova. Sudjelovala je na ukupno 24 (domaća i 
međunarodna) skupa te je objavila 23 sažetka cjelovitih radova u zbornicima skupova. Bila je 
recenzentica na više od deset članaka u znanstvenim časopisima i zbornicima radova s znanstvenih 
skupova s međunarodnim sudjelovanjem. Sudjelovala je u 5 znanstvenih projekata te bila voditelj 2 
projekta i voditelj je jednog znanstveno-istraživačkog projekta financiranih od strane MZOS. Članica 
je niza povjerenstava na fakultetskoj, sveučilišnoj i državnoj razini od kojih se mogu istaknuti: 
predsjednica je Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, 
predsjednica Odbora za provedbu projekta IS UVN na matičnoj ustanovi, članica i predsjednica 
povjerenstava za izbor u naslovna zvanja, članica je Povjerenstva za obranu teme doktorskih radova i 
magistarskih radova, članica je organizacijskog odbora „Festival znanosti“. Kao metodičar Prirode i 
Biologije stalni je član komisije za polaganje stručnih ispita za razrednu nastavu i predmete priroda i 
biologija u osnovnoj i srednjoj školi. Izvanjska je suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje RH. Isto 
tako Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. sc. Edite Borić 
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u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Edita Borić 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. Edite Borić 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. Edite Borić u znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, 
znanstvene grane posebna pedagogija na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.    Izbor redovite profesorice navedene 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. 

 
 
2.2. prof. dr. sc. Ivice Crnkovića iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog  
       polja računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo na Elektrotehničkom  
       fakultetu Osijek (trajno zvanje) 
 
Dekan Elektrotehničkog fakulteta je izvijestio da je područje znanstvenog interesa prof. dr. sc. Ivice 
Crnkovića razvoj kompleksnih programskih sustava te sustava i produkata s ugrađenim programskim 
komponentama. Autor je dvije znanstvene knjige. Bio je mentor na više od 80 diplomskih radova te je 
u koautorstvu sa studentima objavio radove i bio je mentor 9 doktoranda i u koautorstvu s njima 
objavio je preko 40 radova. Autor je više od 180 znanstvenih i stručnih publikacija, od kojih dvije 
knjige, šest poglavlja u znanstvenim knjigama, 16 članaka objavljenih u časopisima koji su zastupljeni 
u bibliografskoj bazi Current Contents, 11 radova objavljenih u znanstvenim časopisima koji su 
zastupljeni u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka (kategorija B i C), preko 150 radova 
objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova. Aktivni je sudionik međunarodnih skupova (preko 
50 prezentacija) te urednik 12 međunarodnih zbornika znanstveni skupova. Vodio je više od 10 
znanstvenih projekata, te je bio lokalni koordinator 7 međunarodnih projekata od kojih dva FP5, jedan 
FP6 i jedan FP7. Recenzirao je više od 60 radova u vodećim svjetskim časopisima, među ostalim 
IEEE Transaction on Software Engineering, IEEE Transaction on Industrial Informatics, Elsevier 
Journal of System and Software i Elsevier Journal of Information and Software Technology te više od 
dvjesto radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija.  Nakon toga Dekan je istaknuo 
da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora prof. dr. sc. Ivice Crnkovića u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Elektrotehničkog fakulteta Osijek i Pravilnikom 
Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Ivica Crnković ispunjava zakonske uvjete za izbor u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora, kao i etičke uvjete za sveučilišnog nastavnika.  
Nakon toga Rektor je o podnesenom Izvješću otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno 
Izvješće te je Rektor predložio Senatu potvrdu izbora prof. dr. sc. Ivice Crnkovića u trajno znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora. Članovi Senata jednoglasno su prihvatili prijedlog Rektora 
Sveučilišta i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
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1. Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Ivice Crnkovića u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo za 50% radnog vremena na 
Elektrotehničkom fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor redovitog profesora 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. Potvrda izbora dekana i pročelnika na znanstveno-nastavnim sastavnicama: 

 
Rektor Sveučilišta je upoznao članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na potvrdu izbora 
dekana i pročelnika na znanstveno-nastavnim sastavnicama: Pravnog fakulteta i Odjela za kemiju za 
mandat 2015.-2019. godine, te da je u materijalima za sjednicu dostavljena dokumentacija 
Fakultetskog vijeća i Vijeća Odjela o provedenim postupcima izbora dekana i pročelnika, kako slijedi:  
 
3.1. izv. prof. dr. sc. Boris Bakota za dekana Pravnog fakulteta Osijek 

 
Rektor je izvijestio članove Senata da je Pravni fakultet Osijek dostavio Senatu dokumentaciju o 
provedenom postupku izbora dekana Pravnog fakultet Osijek: životopis s opisom znanstvenog i 
stručnog rada, izjavu o prihvaćanju kandidature, Program rada za mandatno razdoblje od 1. listopada 
2015. godine do 30. rujna 2019. godine, izvod iz Zapisnik izborne sjednice Fakultetskog vijeća 
Pravnog fakulteta  Osijek od 19. svibnja  2015. godine, Zapisnik Izbornog povjerenstva za provođenje 
postupka izbora dekana tajnim glasovanjem Pravnog fakulteta Osijek od 19. svibnja 2015. godine, 
Odluku Fakultetskog vijeća Pravnog  fakulteta  Osijek o izboru dekana  Fakulteta od 19. svibnja 2015. 
godine. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora dekana Pravnog 
fakulteta Osijek proveden u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Pravnog fakulteta Osijek te da 
je izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, natpolovičnom većinom glasova Fakultetskog vijeća Pravnog 
fakulteta Osijek izabran za dekana Pravnog fakulteta Osijek, stoga je Rektor predložio Senatu potvrdu 
izbora izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote za dekana Pravnog fakulteta Osijek.  
Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 

1.   Potvrđuje se izbor izv. prof. dr. sc. Borisa Bakote za dekana Pravnog fakulteta  Osijek. 
2.   Mandatno razdoblje od četiri godine teče od 1. listopada 2015. godine do 30. rujna 2019. 

godine. 
 
3.2. doc. dr. sc. Berislav Marković za pročelnika Odjela za kemiju 

 
Isto tako, Rektor je izvijestio da je Odjel za kemiju dostavio Senatu dokumentaciju o provedenom 
postupku izbora pročelnika Odjela za kemiju, koja sadrži: Životopis, Opis znanstvenoga i stručnoga 
rada, Izjavu o prihvaćanju kandidature, Program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje od 2015. 
do 2019. godine, Zapisnik Izborne sjednice Vijeća Odjela za kemiju od 12. svibnja 2015. godine, 
Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedbi postupka izbora pročelnika Odjela za kemiju tajnim 
glasovanjem održanog na izbornoj sjednici 12. svibnja 2015. godine i Odluku Vijeća Odjela za kemiju 
o izboru pročelnika Odjela za kemiju od 12. svibnja 2015. godine. Uvidom u dostavljenu 
dokumentaciju utvrđeno je da je postupak izbora pročelnika Odjela za kemiju proveden u skladu sa 
Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom Odjela za kemiju, te da je doc. 
dr. sc. Berislav Marković natpolovičnom većinom glasova Vijeća Odjela izabran za pročelnika Odjela 
za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, stoga je Rektor predložio Senatu 
potvrdu izbora doc. dr. sc. Berislava Markovića za pročelnika Odjela za kemiju.   
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Senat je prihvatio prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o potvrdi izbora doc. dr. sc. Berislava Markovića 

 za pročelnika Odjela za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Potvrđuje se izbor doc. dr. sc. Berislava Markovića za pročelnika Odjela za kemiju u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje 2015. do 2019. godine. 

 
 
4. Potvrda i imenovanje studentskih predstavnika u Senat, Sveučilišni savjet i upravna vijeća 

sveučilišnih ustanova 
 
U okviru ove točke dnevnog reda izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente je 
izvijestio članove Senata o potvrdi i imenovanju studentskih predstavnika u Senat, Sveučilišni savjet i 
Upravna vijeća studentskih centara u Osijeku i Slavonskom Brodu te Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek, kako slijedi:  
 
4.1. Potvrda i imenovanje studentskih predstavnika u Senat 
 
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Skupština Studentskog zbora Sveučilišta na sjednici 
održanoj 26. svibnja 2015. godine izabrala Dalibora Tufekovića, predsjednika Studentskog zbora 
Sveučilišta i studenta Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku te članove Studentskog zbora Sveučilišta: 
Krešimira Radića, studenta Građevinskog fakulteta Osijek i Tomislava Mikulića, studenta 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku za predstavnike studenata u Senat. Mandat izabranih predstavnika 
traje dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.   
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predložene predstavnike 
studenata za članove Senata i jednoglasno donio sljedeću 
 

POTVRDU IZBORA PREDSTAVNIKA STUDENATA 
ZA ČLANOVE SENATA  

 
I. 

Za predstavnike studenta u Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabrani su: 
 
1. Dalibor Tufeković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja  

Strossmayera u Osijeku, student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku  
2. Krešimir Radić, član Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku i 

student  
                             Građevinskog fakulteta Osijek  

3. Tomislav Mikulić, član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i  
                               student Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

 
II. 

Mandat izabranih predstavnika studenata za članove Senata traje dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statutom Studentskog zbora Sveučilišta.  
 
4.2. Razrješenje i imenovanje studentskih predstavnika u Sveučilišni savjet 
 
Isto tako u okviru ove točke dnevnog reda Prorektor je izvijestio da je prijedlog Skupštine studentskog 
zbora od 26. svibnja 2015. godine razrješenje Marlene Jović, studentice Odjela za fiziku dužnosti 
člana Sveučilišnog savjeta te imenovanje Ane Grgić, studentice Filozofskog fakulteta na dužnost člana 
Sveučilišnog savjeta. Imenovanje predložene studentske predstavnice za člana Sveučilišnog savjeta u 
skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studenskog zbora Sveučilišta je na vrijeme od dvije godine.  
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Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studentskih predstavnika za člana Sveučilišnog savjeta i jednoglasno donio sljedeću 

 
 

ODLUKU 
o razrješenju i  imenovanju studentskog predstavnika  

za člana Sveučilišnog savjeta 
 

I. 
Marlena Jović, studentica Odjela za fiziku razrješuje se dužnosti člana Sveučilišnog savjeta. 
 

II. 
Ana Grgić, studentica Filozofskog fakulteta imenuje se na dužnost člana Sveučilišnog savjeta. 
 

III. 
Imenovana studentska predstavnica za člana Sveučilišnog savjeta navedena u točki II. ove 
Odluke imenovana je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim Zakonom i Statuom 
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
4.3. Razrješenje i imenovanje studentskih predstavnika u Upravna vijeća sveučilišnih ustanova 
       Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te Studentskog centara u Osijeku i Studentskog 

centara u Slavonskom Brodu 
 
Prorektor je upoznao članove Senata s prijedlogom Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 26. 
svibnja 2015. godine kojim se predlaže razrješenje Maje Abičić, studentice Filozofskog fakulteta  
dužnosti člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te imenovanje Ines Lukač, 
studentice Odjela za kulturologiju na dužnost člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek. Predloženo imenovanje studentske predstavnice je na vrijeme od dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statutom Studenskog zbora Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studentskih predstavnika za člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i  imenovanju studentskog predstavnika  

za člana Upravnog vijeća  
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 

 
I. 

Maja Abičić, studentica Filozofskog fakulteta Osijek razrješuje se dužnosti člana Upravnog 
vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.  
 

II. 
Ines Lukač, studentica Odjela za kulturologiju imenuje se na dužnost člana Upravnog vijeća 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. 
 

III. 
Imenovana studentska predstavnica za člana Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek navedena u točki II. ove Odluke imenovana je na vrijeme od dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statuom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
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Isto tako u okviru ove potočke dnevnog reda Prorektor je izvijestio Senat o prijedlogu Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta od 26. svibnja 2015. godine za razrješenjem i imenovanjem studentskog 
predstavnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku kojim se Dino Bičvić, student 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku razrješuje dužnosti člana Upravnog vijeća, a imenuje Dalibor 
Tufeković, student Poljoprivrednog fakulteta. Imenovanje navedenog studentskog predstavnika za 
člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku je na vrijeme od dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statutom Studenskog zbora Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo razrješenje i 
imenovanje studentskih predstavnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku i 
jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o razrješenju i  imenovanju studentskog predstavnika  

za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
 

I. 
Dino Bičvić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku razrješuje se dužnosti člana Upravnog 
vijeća Studentskog centra u Osijeku.   
 

II. 
Dalibor Tufeković, student Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku imenuje se na dužnost člana 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku. 
 

III. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku 
naveden u točki II. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s posebnim 
Zakonom i Statuom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
 
Nakon toga, Prorektor je upoznao Senat s prijedlogom Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta od 26. 
svibnja 2015. godine za imenovanjem Mateja Posavca, studenta Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu na vrijeme od dvije godine u 
skladu s posebnim Zakonom i Statutom Studenskog zbora Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo imenovanje 
studentskog predstavnika za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu i 
jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju studentskog predstavnika za člana  

Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 

I. 
Matej Posavec, student Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu imenuje se na dužnost člana 
Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu.   
 

II. 
Imenovani studentski predstavnik za člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Slavonskom 
Brodu naveden u točki I. ove Odluke imenovan je na vrijeme od dvije godine u skladu s 
posebnim Zakonom i Statuom Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku.  
 
 
5. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti statusnih promjena Strojarskog 

fakulteta u Slavonskom Brodu i Studentskog centra u Slavonskom Brodu  
 



 10

Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je izvijestio da je na temelju članka 40. Statuta Sveučilišta i 
sukladno Inicijativi Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 18. svibnja 2015. godine i Inicijativi Upravnog 
vijeća Studentskog centra u Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u materijalima za sjednicu Senata dostavljen prijedlog o imenovanju Povjerenstva za 
utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Predlaže se 
imenovanje Povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta, predsjednik i 
članovi: izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta, prof. dr. sc. 
Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju Sveučilišta, prof. 
dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, prof. dr. sc. Roberto Lujić, 
redoviti profesor Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., 
ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu i izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Povjerenstvo je obvezno u roku od devedeset dana od dana 
imenovanja podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provođenja navedenih statusnih promjena. 
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na predloženo imenovanje 
Povjerenstva i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja 

statusnih promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, 

Studentskog centra u Slavonskom Brodu te izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 

  
I. 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 
znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: 
Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku u sastavu: 
 
1. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku,  
                                                 predsjednik i  
 
članovi: 

2. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente Sveučilišta 
Josipa Jurja  
                                                         Strossmayera u Osijeku  

3. Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu  
                                                   suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

4. Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu  
5. Prof. dr. sc. Roberto Lujić, redoviti profesor Strojarskog fakulteta u 

Slavonskom Brodu  
6. Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom 

Brodu  
7. Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne 

znanosti 
 

II. 
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Imenovano Povjerenstvo navedeno u točki I. ove Odluke obvezno je u roku od devedeset (90) 
dana od dana imenovanja podnijeti Izvješće Senatu o opravdanosti provođenja statusnih 
promjena znanstveno-nastavne sastavnice i sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku: Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Studentskog centra u Slavonskom Brodu te 
izdvajanja dislociranih studija u Slavonskom Brodu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku.  
 
 
 
 
 
 
6. Organizacija dislociranog izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u 

Novoj Gradiški 
 
Rektor je predložio da o organizaciji dislociranog izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstva u Novoj Gradiški Senat izvijeste prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskog 
fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente. 
Dekan Včev je istaknuo da se dislocirani izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva 
Medicinskog fakulteta Osijek na temelju Odluke Senata (Klasa: 602-04/14-03/19, Ur..broj: 2158-60-
01-14-3) od 15. srpnja 2014. godine u akademskoj 2014./2015. godini izvodi na Sveučilištu Juraj 
Dobrila u Puli, a u akademskoj 2015./2016. godini izvodi II. godinu studija. Sukladno Natječaju za 
upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija i stručnih studija u akademskoj 2015./2016. godini ne upisuje I. godinu navedenog 
studija na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli, a temeljem iskazanog interesa za organizacijom i 
izvođenjem dislociranog izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Novoj 
Gradiški Medicinski fakultet uputio je Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) prijedlog za organizacijom i izvedbom navedenog 
studija.  
Nadalje, Prorektor Vinković je istaknuo da je Povjerenstvo na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine 
dalo pozitivno Mišljenje za organizaciju i izvedbu izvanrednog dislociranog preddiplomskog 
sveučilišnog studija Sestrinstvo u Novoj Gradiški u akademskoj 2015./2016. godini i predlaže Senatu 
donošenje Odluke.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Prijedlog Povjerenstva i 
jednoglasno je donio sljedeću 
  

ODLUKU 
 

1. Dislocirani izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Medicinskog fakulteta 
Osijek koji se na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(Klasa: 602-04/14-03/19, Ur.broj: 2158-60-01-14-3) od 15. srpnja 2014. godine u akademskoj 
2014./2015. godini izvodi na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli, u akademskoj 2015./2016. 
godini izvodi II. godinu studija. 

2. Sukladno navedenom u točki 1. ove Odluke i prema Natječaju za upis studenata u I. godini 
preddiplomskih sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i 
stručnih studija u akademskoj 2015./2016. godini na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini ne upisuje se I. godina dislociranog izvanrednog 
preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli, a 
upisna mjesta (50 izvanrednih studenata) navedena kod Medicinskog fakulteta za dislocirani 
studij Sestrinstva ostaju za izvanredni studij Sestrinstva u Novoj Gradiški nakon potvrde 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu u Upisnik studijskih programa. 

 
  
7. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih sveučilišnih studija Ekonomskog 

fakulteta: 
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Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskih programa diplomskih sveučilišnih studija Ekonomskog fakulteta, i predložio da o 
istima 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 kako slijedi: 

7.1. Financijski menadžment 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 21. 
travnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Financijski menadžment i uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo 
da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih 
programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i 
dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene 
izmjene odnose se na ukidanje izbornog predmeta studija i uvođenje jednog obveznog predmeta naime 
u programu su ponuđena 2 izborna predmeta studija u I. godini diplomskog studija u 2. semestru s 
nastavnim opterećenjem od 60 sati (od kojih je 45 sati predavanja i 15 sati seminara, a u strukturi 3 
sata predavanja i 1 sat seminara tjedno) i 5 ECTS-a. Prijedlog je da se jedan izborni predmet studija 
ukine i umjesto njega uvede novi obvezni predmet pod nazivom Financijske izvedenice (60 sati, od 
kojih je 45 sati predavanja i 15 sati seminara, a u strukturi 3 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno) s 
istim brojem ECTS-a. Isto tako predlaže se brisanje izbornog predmeta Bilanciranje te umjesto njega 
uvođenje izbornog predmeta Računovodstvo financijskih instrumenata, zatim brisanje izbornog 
predmeta Tržište opcija i futures ugovora i uvođenje novog izbornog predmeta Menadžment deviznog 
rizika te brisanje izbornog predmeta Računovodstvo banaka i osiguravajućih društava i umjesto njega 
predlaže se uvođenje novog izbornog predmeta Računovodstvo poslovnih spajanja. Ukida se izborni 
predmet studija koji se izvodio u 2. godini u 1. semestru i uvodi se novi izborni predmet smjera tako 
da se predmet Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija prebacuje u 2. godinu u I. semestar 
i uvodi se novi izborni predmet smjera Upravljanje javnim dugom u 2. godini u 2. semestru. U 
obrazloženju navedenih promjena ističe se da se ponudom novih izbornih predmeta želi osuvremeniti 
ponuda izborih predmeta i ponuditi studentima novije sadržaje, koncepte i znanja iz segmenta 
financija i računovodstva. U materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva o 
predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Financijski 
menadžment i Prijedlog Odluke. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Ekonomski fakultet u Osijeku 
obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog sveučilišnog studija u sustav MOZVAG 
radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment  

na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Financijski menadžment (Dopusnica Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
7.2. Marketing 
 
Isto tako Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici 
održanoj 24. ožujka 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
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diplomskog sveučilišnog studija Marketing i uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa 
Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. 
lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na zamjenu 
tri stara obvezna predmeta novima te promjenu statusa izbornog predmeta Multimedijalni marketing 
koji se izvodio u II. godini diplomskog studija u 3. semestru s nastavnim opterećenjem od 3P+1S, 5 
ECTS-a u obvezni umjesto predmeta Upravljanje kvalitetom i uvođenje novog izbornog predmeta 
Brand management u 2. godini u 3. semestru, uslijed oslobađanja mjesta s premještajem predmeta 
Multimedijalni marketing u obvezne. Na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 24. ožujka 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. U 
materijalima za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva o predloženim izmjenama i dopunama 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Marketing i Prijedlog Odluke. Nadalje, 
Prorektor je istaknuo da je Ekonomski fakultet u Osijeku obvezan unijeti izmjene i dopune 
navedenoga diplomskog sveučilišnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Marketing. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Marketing na Ekonomskom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Marketing 
(Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-16/291; Ur. Broj: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005. 
godine).  

 
 

8. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih 
studija Filozofskog fakulteta Osijek 

 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne 
studije Sveučilišta te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 29. 
travnja 2015. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa preddiplomskih i 
diplomskih sveučilišnih studija i uputilo ih Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih 
programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i 
dopune postojećih programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, kako slijedi: 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI STUDIJ PSIHOLOGIJE 
 
Predlaže se uvođenje novog izbornog predmeta Suvremeni pristupi istraživanjima stresa (3S, 4 ECTS 
boda) kojim studijski program, od ukupno 180 ECTS bodova, zadržava 132 ECTS boda koji se odnose 
na obvezne predmete. Omjer ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta izmijenjenog studijskog 
programa ostaje isti 132/(180-132)=2,75. Na temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na 
Odluci Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i 
dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim 
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kvalifikacijama. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Filozofski fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene 
i dopune navedenog preddiplomskog sveučilišnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologije. Senat 
je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologije 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
jednopredmetnog studija Psihologije (Dopusnica Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI STUDIJ PSIHOLOGIJE 
 
Predlaže se uvođenje dva nova izborna predmeta: Prevencija nasilja preko interneta (2S+1V+1P, 6 
ECTS boda) i Multivarijatne metode (2V+1S, 4 ECTS boda) kojima studijski program, od ukupno 120 
ECTS bodova, zadržava 75 ECTS bodova koji se odnose na obvezne predmete. Omjer ECTS bodova 
obveznih i izbornih predmeta izmijenjenog studijskog programa ostaje isti 75/(120-75)=1,67. Na 
temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 29. travnja 
2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do 
promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Nadalje, Prorektor je istaknuo da 
je Filozofski fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog sveučilišnog 
studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologije. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologije 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija Psihologije (Dopusnica Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI STUDIJ FILOZOFIJE 
 
Predlaže se brisanje obveznog predmeta Gnoseologija (2S+2P, 4 ECTS boda), a umjesto njega se 
uvodi Epistemolgija (2S+2P, 4 ECTS boda) te uvođenje novog izbornog predmeta Filozofski utjecaji u 
opusu Miroslava Krleže (2S+2P, 3 ECTS boda). Ukupni broj ECTS bodova odobrenog studijskog 
programa je 180, pri čemu je zbor ECTS bodova svih obveznih predmeta 82. Omjer ECTS bodova 
obveznih i izbornih predmeta odobrenog studijskog programa je 82/(180-82)=0,84. Na temelju izjave 
čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2015. godine 
utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u 
kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Filozofski 
fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Filozofije (Dopusnica Ministra od 2. travnja 2008. godine).  
 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI STUDIJ FILOZOFIJE 
 
Predlaže se uvođenje 3 nova izborna predmeta: Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj (2S+2P, 5 ECTS 
boda), Razredni menadžment (2S+2P, 4 ECTS boda) i Filozofija biologije (2P, 2 ECTS boda) kojima 
se od ukupno 60 ECTS bodova, zadržava 37 ECTS bodova koji se odnose na obvezne predmete. 
Omjer ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta izmijenjenog studijskog programa ostaje isti 
37/(60-37)=1,61. Na temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 29. travnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Filozofski 
fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog sveučilišnog studija u sustav 
MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Filozofije 

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Filozofije (Dopusnica Ministra od 2. travnja 2008. godine).  
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI JEDNOPREDMETNI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST; 
smjerovi: nastavnički i prevoditeljski  
 
Predlažu se promjene statusa predmeta i to obveznog predmeta Književnost DDR-a (1S +1P, 3 ECTS 
boda) u izborni, a izborni predmet Njemačka književnost za djecu i mlade (1S+1P, 3 ECTS boda) 
postaje obvezni predmet. Navedene promjene predstavljaju na nastavničkom smjeru 1/40x100=2,5% 
promjena, a na prevoditeljskom smjeru 1/35x100=2,86% promjena. Zatim se predlaže uvođenje novog 
izbornog predmeta Novi mediji i književnost (1S+1P, 3 ECTS boda). Predloženim izmjenama 
studijski program od ukupno 120 ECTS bodova, zadržava 71 ECTS bod koji se odnosi na obvezne 
predmete. Omjer ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta izmijenjenog studijskog programa ostaje 
isti 71/(120-71)=1,45. Na temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća od 29. travnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama 
studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. 
Filozofski fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog sveučilišnog 
studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija njemačkog jezika i 
književnosti, smjerovi: nastavnički i prevoditeljski. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija njemačkog jezika i književnosti; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski  
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na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija njemačkog jezika i književnosti; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski (Dopusnica 
Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DVOPREDMETNI STUDIJ NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST; 
smjerovi: nastavnički i prevoditeljski  
 
Predlaže se uvođenje novog izbornog predmeta Novi mediji i književnost (1S+1P, 3 ECTS boda) 
kojim od ukupno 60 ECTS bodova, zadržava 32 ECTS boda koji se odnose na obvezne predmete. 
Omjer ECTS bodova obveznih i izbornih predmeta izmijenjenog studijskog programa ostaje isti 
32/(60-32)=1,14. Na temelju izjave čelnika Filozofskog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 29. travnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Filozofski 
fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenoga diplomskog sveučilišnog studija u sustav 
MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija njemačkog jezika i 
književnosti, smjerovi: nastavnički i prevoditeljski. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno 
donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija njemačkog jezika i književnosti; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski  

na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija njemačkog jezika i književnosti; smjerovi: nastavnički i prevoditeljski (Dopusnica 
Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
 
9. Izmjene i dopune integriranog preddiplomskog i diplomskog  sveučilišnog filozofsko- 

teološkog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 
 

Prorektor Vinković u okviru ove točke je izvijestio članove Senata o izmjenama i dopunama 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog filozofsko-teološkog studija Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta u Đakovu te istaknuo da je Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta na sjednici održanoj 4. svibnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama 
studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog filozofsko-teološkog 
studija i uputilo prijedlog izmjena i dopuna Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne 
studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka 
vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) 
predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. 
godine. Predložene izmjene odnose se na promjenu naziva izbornog predmeta Moralno minimalističke 
tendencije suvremene biomedicine u Moralno-bioetička dijagnoza suvremene biomedicine te 
promjenu naziva i proširenje izbornih predmeta i seminara kojom se ne ukida dosadašnji sadržaj 
izbornih predmeta i seminara, nego ga samo tematski proširuje. Novi ponuđeni izborni predmeti i 
seminari sadržajno i dalje obuhvaćaju sadržaj studijskog programa. Također, predlaže se uvođenje 
novog izbornog predmeta: Osnove pružanja psihološke podrške i pomoći i seminara: Pastoralni 
izazovi u diktaturi relativizma. Navedenim izmjenama i dopunama nije narušen odnos između 
obveznih i izbornih predmeta s obzirom na ECTS bodove i ukupan broj predmeta odobrenog 
studijskog programa, niti predložene izmjene i dopune utječu na promjenu ishoda učenja i 
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kompetencija koje se stječu završetkom integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
filozofsko-teološkog studija. Predloženim izmjenama i dopunama izborni predmeti i seminari dodatno 
se osuvremenjuju te omogućuju studentima širi i kvalitetniji izbor. Na temelju izjave čelnika 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 4. svibnja 2015. godine 
utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u 
kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Katolički bogoslovni fakultet je obvezan 
unijeti izmjene i dopune navedenoga integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u 
sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog filozofsko-
teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i 
jednoglasno donio sljedeću  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog filozofsko-teološkog studija na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog filozofsko-teološkog studija (Odluka Senata od 27. rujna 2010. godine).  
 
 
10. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena 

tehnologija i diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam na 
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i 
diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom 
fakultetu, i predložio da o istima 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.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na sjednici 
održanoj 26. svibnja 2015. godine donijelo Odluke o izmjenama i dopunama gore navedenih studijskih 
programa i uputilo ih Povjerenstvu za preddiplomske, diplomske i stručne studija (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena 
sukladno članku 5. Pravila za provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih, diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. 
lipnja 2009. godine (u daljnjem tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećih programa u 
skladu s Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine, kako slijedi: 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 
 
Predlaže se povećanje broja sati predmeta (stručne prakse) naime studenti tijekom III. godine upisuju 
predmet Stručna praksa te su obvezni odraditi stručnu praksu, odnosno praktični rad u punom radnom 
vremenu u poduzećima procesne industrije (prehrambena industrija, kemijska industrija, 
biotehnološka ili farmaceutska industrija) ili ustanovama koje vrše nadzor nad kvalitetom i 
zdravstvenom ispravnosti prehrambenih proizvoda. Izvođenje prakse na ovaj način usmjereno je ka 
stjecanju praktičnih znanja, vještina i iskustva iz realnih industrijskih poduzeća, instituta i zavoda, 
prije svega kroz upoznavanje tehnoloških procesa, postrojenja, metoda, instrumentarija i ostale opreme 
te organizacije rada, sustava upravljanja i ostalih proslovnih funkcija navedenih subjekata. Stručna 
praksa predviđena je nastavnim planom kako bi studenti već za vrijeme studiranja znanje koje su stekli 
na studiju naučili primjenjivati u poslovnom okruženju. Stručna praksa predstavlja iznimno vrijedno 
iskustvo, tijekom kojega studenti mogu vidjeti kako poslovanje izgleda u stvarnosti. Stoga se predlaže 
povećanje satnice stručne prakse u cilju postizanja potpunijeg stjecanja praktičnih znanja i vještina u 
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realnom industrijskom, odnosno poslovnom okruženju te lakšeg rješavanja odgovarajućeg 
postavljenog zadatka od strane nadzornog nastavnika i mentora stručne prakse iz poduzeća. Na 
temelju izjave čelnika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek temeljene na Odluci Fakultetskog 
vijeća od 26. svibnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog 
programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Nadalje, 
Prorektor je istaknuo da je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune 
navedenoga preddiplomskog sveučilišnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija na  

Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambena tehnologija (Dopusnica Ministra od 16. lipnja 2005. godine).  
 
 
 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZNANOST O HRANI I NUTRICIONIZAM 
 
Predlaže se uvođenje dva nova izborna predmeta, kako slijedi: Nutricionistički aspekti pripreme hrane 
i Prehrana i sport, naime studenti tijekom II., III. i IV. Semestra upisuju ukupno 7 izbornih predmeta, 
odnosno 3 izborna predmeta A (u II. i IV. semestru) i 4 izborna predmeta B (u III. i IV. semestru). 
Uzimajući u obzir iskazani interes studenata, a u cilju povećanja izbornosti predmeta iz uže struke, 
predlaže se dopuna popisa izbornih predmeta B s dva gore navedena izborna predmeta. Na temelju 
izjave čelnika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 
26. svibnja 2015. godine utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije 
došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Nadalje, Prorektor je 
istaknuo da je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune navedenog 
diplomskog sveučilišnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  
Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Znanost o 
hrani i nutricionizam (Dopusnica Ministra od 16. lipnja 2005. godine).  
 
11. Izmjene i dopune studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika, smjerovi: 

Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 
 

Isto tako s ovom točkom dnevnog reda članove Senata je upoznao Prorektor Vinković te istaknuo da je 
Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici održanoj 5. svibnja 2015. godine donijelo 
Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Automatika, Informatika i uputilo prijedlog izmjena i dopuna Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo 
je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila za 
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provedbu postupka vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i 
stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 10. lipnja 2009. godine (u daljnjem 
tekstu: Pravila) predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu s Zaključkom Senata od 17. 
ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na promjenu semestra izvođenja predmeta, zatim 
brisanje i uvođenje novih izbornih predmeta te smanjenje ECTS-a predmeta i promjenu naziva, 
promjenu ECTS-a predmeta, promjenu satnice, uvođenje novog obveznog predmeta, promjenu 
sadržaja predmeta do 20% i promjenu naziva jednog predmeta. Na temelju izjave čelnika 
Elektrotehničkog fakulteta temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 5. svibnja 2015. godine 
utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u 
kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. U materijalima za sjednicu dostavljeno je 
Izvješće Povjerenstva o predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa stručnog studija 
Elektrotehnika sa smjerovima: Elektroenergetika, Automatika, Informatika i Prijedlog Odluke. 
Nadalje, Prorektor je istaknuo da je Elektrotehnički fakultet Osijek obvezan unijeti izmjene i dopune 
navedenog stručnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, 
Automatika, Informatika. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 

Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Elektrotehničkom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa stručnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Automatika, Informatika na Elektrotehničkom fakultetu (Dopusnica 
Ministra od 9. lipnja 2005. godine).  
 
 
12. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja „Pomoćnici za djecu s teškoćama iz 

autističnog spektra” na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku  
 
Rektor je upoznao članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima za sjednicu 
dostavljen zahtjev Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje suglasnosti na izvedbu 
programa cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s 
teškoćama iz autističnog spektra“ i predložio da o istome članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je izvijestio Senat da je Povjerenstvo Senata za provjeru ispunjenosti za izvođenje programa 
cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provelo postupak provjere 
ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja Programa osposobljavanja 

pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra na Fakultetu  za odgojne i obrazovne znanosti. 
Na temelju provedenog postupka u skladu s Pravilima za provedbu postupka provjere ispunjenosti 
uvjeta za izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (daljnjem tekstu: Pravila), Povjerenstvo 
je utvrdilo da je uz zahtjev Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, priložena odluka Fakultetskog 
vijeća od 14. travnja 2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom Program 

osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra. Na temelju priložene 
dokumentacije, Povjerenstvo je 20. svibnja 2015. godine provelo postupak i u skladu s Pravilima 
utvrdilo ispunjenost uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja. Slijedom 
navedenog, Povjerenstvo je 20. svibnja 2015. godine dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s 
prijedlogom donošenja odluke o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog 
učenja pod nazivom Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra 

na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.  
Nakon iznesenog Rektor je zahvalio Prorektoru na obrazloženju u okviru ove točke dnevnog reda i 
otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na navedeno, stoga je predložio članovima Senata 
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glasovanje o davanju suglasnosti na ustroj i izvedbu gore navedenog programa cjeloživotnog učenja. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 
na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 

„Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz autističnog spektra“ 

 
Daje se suglasnost Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti na ustroj i izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program osposobljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama iz 

autističnog spektra“ .  
 

 
13. 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 2. lipnja 2015. godine prijedloge Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i 
Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje sveučilišnog udžbenika i monografije. Uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika i monografije dostavljene 
Odluke Fakultetskog vijeća, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika i monografije za tisak. 
Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za izdavanje 
sveučilišnog udžbenika i monografije, kako slijedi:  
 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje jedne monografije, kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Emerik Munjiza   
              Prof. dr. sc. Anđelka Peko  
              Dr. sc. Snježana Dubovicki   
               
Monografija: Paradoks (pre) opterećenosti učenika osnovne škole 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Marko Jurčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Vladimir Strugar (Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u 

Bjelovaru) 
                     Izv. prof. dr. sc. Martin Kramar (Odelek za pedagogiko Filozofska fakultete Univerza v 

Mariboru) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje monografije pod nazivom „Paradoks (pre) opterećenosti učenika 

osnovne škole“ autora prof. dr. sc. Emerika Munjize, prof. dr. sc. Anđelke Peko i dr. sc. 
Snježane Dubovicki.  
 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autor: Prof. dr. sc. Mate Vujčić               
Udžbenik: Inženjerska mehanika 
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Recenzenti: Prof. dr. sc. Todor Ergić (Strojarski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Darko Kiš (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Pavao Baličević (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Inženjerska mehanika“ autora prof. dr. 
sc. Mate Vujčića.  
 
 
14. Usklađivanje studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija:  
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 14. 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. 
 
14.1. Odjel za kemiju 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Odjela za kemiju na sjednici održanoj 29. travnja 2015. 
godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa: preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Kemija 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 preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Odjelu za 
kemiju. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa  

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kemija Odjela za kemiju  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
 

1. Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Kemije 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.  

 
14.2. Odjel za kulturologiju 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Odjela za kulturologiju na sjednici održanoj 21. travnja 2015. 
godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa: preddiplomskog i diplomskog 
interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija; smjerovi: Knjižničarstvo, Kulturalni 
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menadžment, Medijska kultura 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 preddiplomskog i diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 
studija na Odjelu za kulturologiju. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa  

preddiplomskog i diplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija; 
smjerovi: Knjižničarstvo, Kulturalni menadžment, Medijska kultura 

Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio 
preddiplomski i diplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kulturologija; smjerovi: 
Knjižničarstvo, Kulturalni menadžment, Medijska kultura 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.  

 
 
14.3. Odjel za fiziku 
 
Isto tako, Prorektor je izvijestio Senat da je Vijeće Odjela za fiziku na sjednici održanoj 22. travnja 
2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika i diplomskog 
sveučilišnog studija Fizika i informatika; smjer: nastavnički 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 preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Odjelu za 
fiziku. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa  

na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je uskladio 
preddiplomski sveučilišni studij Fizika i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; 
smjer: nastavnički 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 
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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. 

 
14.4. Poljoprivredni fakultet 
 
Nadalje, u okviru ove točke dnevnog reda Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće 
Poljoprivrednog fakulteta na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo Odluke o 
usklađenosti studijskih programa: preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda; smjerovi: 
Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika i Hortikultura, diplomskih sveučilišnih 
studija: 1. Agroekonomika, 2. Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, 
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja, 3. Mehanizacija, 4. Zootehnika; smjerovi: Hranidba 
domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika, 5. Ekološka poljoprivreda, 6. 
Povrćarstvo i cvjećarstvo, 7. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, 
Vinogradarstvo i vinarstvo i stručnih studija: 1. Agrarno poduzetništvo, 2. Bilinogojstvo; smjerovi: 
Ratarstvo, Hortikultura, 3. Mehanizacija u poljoprivredi, 4. Zootehnika 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 preddiplomskog sveučilišnog studija te diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija 
na Poljoprivrednom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa  

preddiplomskih, diplomskih sveučilišnih i stručnih studija 
Poljoprivrednog fakulteta   

 
1. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je 

preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, 
Mehanizacija, Zootehnika i Hortikultura, diplomske sveučilišne studije: 1. 
Agroekonomika, 2. Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i 
tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja, 3. Mehanizacija, 4. 
Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna 
zootehnika, 5. Ekološka poljoprivreda, 6. Povrćarstvo i cvjećarstvo, 7. Voćarstvo, 
vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo i stručne 
studije: 1. Agrarno poduzetništvo, 2. Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura, 3. 
Mehanizacija u poljoprivredi, 4. Zootehnika 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.  

 
14.5. Prehrambeno-tehnološki fakultet 
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Isto tako, u okviru ove podtočke dnevnog reda članove Senat je izvijestio Prorektor Vinković te 
istaknuo da je Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta na sjednici održanoj 31. ožujka 
2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa: preddiplomskog sveučilišnog 
studija Prehrambena tehnologija i diplomskih sveučilišnih studija: Prehrambeno inženjerstvo, 
Procesno inženjerstvo, Znanost o hrani i nutricionizam 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 preddiplomskog i diplomskih sveučilišnih studija na Prehrambeno-tehnološkom 
fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
o usklađenosti studijskih programa  

preddiplomskog i diplomskih sveučilišnih studija 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta   

 
 

1. Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
uskladio je preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i diplomske 
studije: Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo, Znanost o hrani i 
nutricionizam 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.  

 
 
15. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih i poslijediplomskih 

specijalističkih studija Elektrotehničkog fakulteta Osijek 
 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na usklađivanje 
poslijediplomskih studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Osijek, i predložio da o istome 
izvijesti prof. 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 2. lipnja 2015. godine 
razmatralo prijedloge Elektrotehničkog fakulteta Osijek u vezi usklađenosti studijskih programa. 
Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 
informatika i poslijediplomskih specijalističkih studija: Procesno računarstvo, Napredne 
komunikacijske tehnologije i Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 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, 
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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 
Elektrotehničkog fakulteta, kako slijedi:  
 
15.1. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, 

Komunikacije i  informatika 
 
Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 5. 
svibnja 2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika 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-602-04/06-16/38, Ur. broj: 533-07-06-
3) od 12. listopada 2006. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje 
Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika, 
smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika.   
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 Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, 
Komunikacije i informatika Elektrotehničkog fakulteta  

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 

1. Elektrotehnički fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je 
usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; 
smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 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).  

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.  
 
 

15.2. Poslijediplomski specijalistički studij Procesno računarstvo  
 

Isto tako, Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta je na sjednici održanoj 5. svibnja 2015. godine 
donijelo je Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Procesno računarstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
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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/-602-04/06-
16/88, Ur. broj: 533-07-09-04) od 11. studenoga 2009. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija Procesno računarstvo.    
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 Procesno računarstvo  
Elektrotehničkog  fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Procesno 
računarstvo 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.  
 
 

15.3. Poslijediplomski specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije 
  
Također je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici održanoj 5. svibnja 2015. godine 
donijelo je Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Napredne komunikacijske tehnologije 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/-602-04/06-16/89, Ur. broj: 533-07-09-04) od 16. studenoga 2009. godine. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Napredne komunikacijske tehnologije.    
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 Napredne komunikacijske tehnologije  
Elektrotehničkog  fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Elektrotehnički fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio 

je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Napredne 
komunikacijske tehnologije 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.  

 
 
15.4. Poslijediplomski specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 
  
Nadalje, na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta održanoj 5. svibnja 2015. 
godine donijelo je Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 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: 
602-04/10-03/12, Ur. broj: 2158-60-01-10-25) od 25. listopada 2010. godine. Slijedom navedenoga 
Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju.    
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 Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju   
Elektrotehničkog  fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Elektrotehnički fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio 

je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju 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.  

 
 
16. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskog sveučilišnog i poslijediplomskih 

specijalističkih studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
 

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 2. lipnja 2015. godine razmatralo prijedloge Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku u vezi usklađenosti studijskih programa: poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Poljoprivredne znanosti i poslijediplomskih specijalističkih studija: Kakvoća i sigurnost animalnih 
proizvoda, Proizvodni sustavi u stočarstvu, Svinjogojstvo, Upravljanje poljoprivrednim 
gospodarstvom, Zaštita bilja 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 
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Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti poslijediplomskih studijskih programa 
Poljoprivrednog fakulteta, kako slijedi:  
 
16.1. Poljoprivredne znanosti 
 
Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine donijelo 
Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredne 
znanosti 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-602-04/06-13/80, Ur. broj: 
533-07-07-4) od 19. prosinca 2007. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Poljoprivredne znanosti.     
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 Poljoprivredne znanosti 
 Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Poljoprivredne 
znanosti 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.  

 
16.2. Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda 
 
Isto tako Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine 
donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Kakvoća i sigurnost animalnih 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 se izvodi na temelju dopusnice Ministra 
(Klasa: UP/-602-04/06-16/54, Ur. broj: 533-07-07-3) od 8. studenoga 2007.godine. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda.     
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 Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda   
Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Kakvoća i 
sigurnost animalnih proizvoda s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
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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.  

 
16.3. Proizvodni sustavi u stočarstvu 
 
Na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je donijelo Odluku o usklađenosti 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Proizvodni sustavi u stočarstvu 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 dopusnice Ministra (Klasa: UP/-602-04/06-16/55, Ur. broj: 533-07-07-3) od 8. 
studenoga 2007. godine. 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 Proizvodni sustavi u stočarstvu   
Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Proizvodni 
sustavi u stočarstvu 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.  

 
16.4. Svinjogojstvo 
 
Također, na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je donijelo Odluku o 
usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Svinjogojstvo 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/-602-04/06-16/56, Ur. broj: 533-07-07-3) od 8. studenoga 
2007. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Svinjogojstvo.     
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 Svinjogojstvo   
Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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1. Poljoprivredni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je 
usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Svinjogojstvo 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.  

 
16.5. Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom 
 
Na istoj sjednici Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta je donijelo Odluku o usklađenosti 
studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje poljoprivrednim 
gospodarstvom 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/-602-04/06-16/57, Ur. 
broj: 533-07-07-3) od 15. prosinca 2007. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom.     
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 poljoprivrednim gospodarstvom   
Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Poljoprivredni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio 

je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom 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.  

 
16.6. Zaštita bilja 

 
U okviru ove podtočke Prorektor je istaknuo da je na sjednici održanoj 9. travnja 2015. godine 
Fakultetsko vijeće Poljoprivrednog fakulteta donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog specijalističkog studija Zaštita bilja 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/-602-04/06-16/58, Ur. broj: 533-07-08-3) od 24. studenoga 2008. godine. 
Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog 
programa poslijediplomskog specijalističkog studija Zaštita bilja.     
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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 Zaštita bilja   
Poljoprivrednog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Poljoprivredni fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio 

je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Zaštita 
bilja 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.  

 
 
17. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskog sveučilišnog i poslijediplomskih 

specijalističkih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek 
 

Prorektor Scitovski je u okviru ove točke dnevnog reda izvijestio da je Povjerenstvo za 
poslijediplomske studije, doktorate i počasne doktorate (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici 
održanoj 2. lipnja 2015. godine razmatralo prijedloge Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u 
vezi usklađenosti studijskih programa: poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambeno 
inženjerstvo i poslijediplomskih specijalističkih studija: Sigurnost i kvaliteta hrane, Tehnologije 
tradicionalnih mesnih proizvoda, Nutricionizam 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. 
Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže donošenje Odluka o usklađenosti poslijediplomskih 
studijskih programa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, kako slijedi:  
 
17.1. Prehrambeno inženjerstvo  
 
Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta je na sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine 
donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambeno inženjerstvo 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-602-04/06-
16/49, Ur. broj: 533-07-07-3) od 15. lipnja 2007. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Prehrambeno inženjerstvo.      
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 sveučilišnog studija Prehrambeno inženjerstvo   
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Prehrambeno-tehnološki fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
studija Prehrambeno inženjerstvo 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.  

 
 
17.2. Sigurnost i kvaliteta hrane 
 
Na istoj sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta donesena je Odluka o 
usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Sigurnost i kvaliteta 
hrane 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/-602-04/06-16/22, Ur. broj: 
533-07-07-4) od 19. ožujka 2007. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu 
donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija 
Sigurnost i kvaliteta hrane.      
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 Sigurnost i kvaliteta hrane   
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Prehrambeno-tehnološki fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Sigurnost i kvaliteta hrane 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.  

 
17.3.Tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda 
 
Također, na istoj sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta donesena je Odluka 
o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Tehnologija 
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tradicionalnih mesnih 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 Odluke Senata (Klasa: 602-04/10-03/7, Ur. 
broj: 2158-60-01-10-1) od 1. veljače 2010. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo predlaže 
Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda.      
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 Tehnologija tradicionalnih mesnih proizvoda   
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Prehrambeno-tehnološki fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Tehnologija tradicionalnih mesnih 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. 

 
17.4. Nutricionizam 
 
Na istoj sjednici Fakultetskog vijeća Prehrambeno-tehnološkog fakulteta donesena je Odluka o 
usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam 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: 602-04/10-03/14, Ur. broj: 2158-60-01-10-21) od 19. srpnja 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 Nutricionizam.      
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 Nutricionizam    
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Prehrambeno-tehnološki fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku izvršio je usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija Nutricionizam 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, 



 34

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. 

 
 
18. Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa u akademskim 2012/2013 i 2013/2014. godinama 
 
Rektor je predložio da o provedbi Bolonjskog procesa u akademskim 2012./2013. i 2013./2014. 
godinama na Sveučilištu članove Senata ukratko izvijesti izv. prof. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković,  
pročelnica Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.  
Pročelnica je istaknula da se provedba Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Osijeku prati od 
akademske 2005./2006. godine, te da je u materijalima za sjednicu dostavljeno Izvješće o provedbi 
Bolonjskog procesa u akademskim 2012./2013. i 2013./2014. godinama (u daljnjem tekstu: Izvješće) 
na 114. strana koje je izradio Elektrotehnički fakultet temeljem informacijske podrške s bazom 
podataka. Nakon uvodnog dijela Pročelnica je prezentacijom ukratko upoznala Senat sa sadržajem 
kojim je obuhvaćeno Izvješće, a to su nastavnici i suradnici, studenti, ostvarena mobilnost, uspješnost 
studiranja praćena kroz dva kriterija te prostorni kapaciteti i osiguranje kvalitete. Istaknula je da je 
nastavnu i znanstvenu djelatnost u akademskoj 2004./2005. godini izvodilo 536 nastavnika dok je u 
akademskoj 2013./2014. godini nastavu izvodilo ukupno 1134 nastavnika. Najveće povećanje u 
postotku angažiranih nastavnika (preko 100%) je na Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu, 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te na Umjetničkoj akademiji i sveučilišnim odjelima, a 
najveće povećanje u apsolutnom broju je na Medicinskom, Filozofskom, Elektrotehničkom i 
Poljoprivrednom fakultetu dok je najmanje novoangažiranih nastavnika na Građevinskom i 
Strojarskom fakultetu. Što se tiče studenata u akademskoj 2004./2005. godini ukupno je bilo 15647 
studenata, a u akademskoj godini 2013./2014. ukupno je bilo 17337 studenata. Od 2000./2001. do 
2013./2014. akademske godine studij je završilo ukupno 14480 predbolonjskih studenata (od toga 
3407 stručni studij) te 17044 bolonjskih studenta (od toga 2703 stručni studij). Mobilnost se odvijala 
na razini studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja kroz odlaznu i dolaznu mobilnost, studijske 
boravke i stručnu praksu preko 84 bilateralna ugovora. U Erasmus odlaznoj mobilnosti koja se 
odvijala kroz studijske boravke od 2008./2009. ak. god. sudjelovalo je 177 studenata, kroz stručnu 
praksu od 2010./2011. ak. god. – 41 student, a u dolaznoj Erasmus mobilnosti od 2011./2012. ak. god. 
sudjelovala su 42 studenta. U nastavnoj Erasmus odlaznoj mobilnosti od 2008./2009. ak. god. 
sudjelovala su 52 nastavnika, a na stručnom usavršavanju od akademske 2010./2011. godine bilo je 
103 djelatnika dok su u nastavnoj Erasmus dolaznoj mobilnosti od 2011./2012. – u 2013./2014. ak. 
god. sudjelovala 22 nastavnika, a kroz stručno usavršavanje od 2011./2012. – u 2013./2014. ak. god. 
prošlo je 16 djelatnika. Uspješnost studiranja pratila se preko dva indikatora i to po broju položenih 
ispita od 2011./2012. ak. god. i broju ostvarenih ECTS bodova od 2012./2013. ak. god. Nadalje, 
Pročelnica je istaknula da je praćenje po broju položenih ispita nedovoljno precizan instrument te 
članovima Senata prezentirala grafičke prikaze kojima je prikazano praćenje uspješnosti polaganja 
ispita po akademskim godinama te uspješnost polaganja ispita u akademskim 2012./2013. i 
2013./2014. godinama po sastavnicama. Uspješnost ostvarivanja ECTS bodova razložena je u tri 
kategorije: do ostvarenih 24 ECTS boda, od 24 ECTS boda do praga za upis u više godine i iznad 
praga za upis u više godine, a također je i razmotren prosječno postignut broj ECTS bodova po 
studentu za usporedbu te je istaknula da je u 2013./2014. ak. godini 65,36% studenata ostvarilo uvjete 
za upis u višu godinu studija, 21,79% studenata ostvarilo je više od 24 boda, bez uvjeta za upis više 
godine i 12,85% studenata ostvarilo je manje od 24 ECTS boda. Na kraju prezentacije Pročelnica je 
zaključila da je potrebno standardizirati podatke, i to: usklađivanjem vremenskih okvira prikupljanja 
podataka, nadopunjavanjem/unaprjeđivanjem indikatora uspješnosti, kalabriranjem indikatora 
uspješnosti te centralizacijom prikupljanja podataka kroz Centar za kvalitetu, a isto tako važno je znati 
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što želimo saznati analizom prikupljenih podataka-dokazati postignute standarde obrazovanja, 
definirati kritična mjesta kvalitete studiranja.   
Rektor je zahvalio Pročelnici na prezentaciji Izvješća i predložio članovima Senata da prihvate 
Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskim godinama 2012./2013. i 2013./2014. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeći 
 

ZAKLJUČAK 

 
Prihvaća se Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa u akademskim godinama 2012./2013. i 
2013./2014. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.   
 
Navedeno Izvješće je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
19. Davanje suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta znanstveno-nastavnih 

sastavnica: 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Rektor je predložio da članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja.  
 
19.1. Građevinski fakultet Osijek 
 
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljena 
Odluka Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog 
fakulteta Osijek od 28. travnja 2015. godine, Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 1. 
lipnja 2015. godine i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Građevinskog fakulteta Osijek. Na prijedlog Dekana Građevinskog fakulteta Osijek 
Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta je na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta Osijek vezanih za obavljanje poslova 
provođenja natječaja s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza te 
obavljanje stručne geodetske djelatnosti. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 1. 
lipnja 2015. godine na navedenu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta dao 
pozitivno Mišljenje i dostavio Senatu.  
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Građevinskog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

 Statuta Građevinskog fakulteta u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Građevinskog fakulteta u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog dekana 
Građevinskog fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta Osijek 28. 
travnja 2015. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
19.2. Pravni fakultet Osijek 

 
Prorektor Vinković je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljena Odluka Fakultetskog 
vijeća Pravnog fakulteta o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta Osijek od 19. svibnja 
2015. godine, Mišljenje Odbora za statutarna i pravna pitanja od 1. lipnja 2015. godine i Prijedlog 
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Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta Osijek. 
Na prijedlog v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta je na sjednici 
održanoj 19. svibnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta 
Osijek na način da se uz postojeća tri prodekana dodaje četvrti - prodekan za poslovanje i razvoj te 
njegov djelokrug rada. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici održanoj 1. lipnja 2015. 
godine na navedenu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta dao pozitivno 
Mišljenje i dostavio Senatu.  
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Pravnog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

 Statuta Pravnog fakulteta u sastavu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Pravnog fakulteta u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na prijedlog v.d. dekana Pravnog 
fakulteta Osijek, donijelo Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta  Osijek 19. svibnja 2015. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
20. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih 

mjesta Pravnog fakulteta Osijek   
 
U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je također izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Odbora za statutarna i pravna pitanja te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu na uvid dostavljena Odluka o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta koju je na prijedlog Fakultetskog vijeća 
Pravnog fakulteta Osijek od 19. svibnja 2015. godine donio v.d. dekana Pravnog fakulteta Osijek 20. 
svibnja 2015. godine. Predložene izmjene i dopune vezane su uz prethodnu točku dnevnog reda i 
izmjene i dopune Statuta Pravnog fakulteta. Odbor za statutarna i pravna pitanja je na sjednici 
održanoj 1. lipnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na Odluku o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta Osijek i dostavio Senatu.  
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno te je Rektor 
predložio Senatu glasovanje o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Pravnog fakulteta  
u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta 
Pravnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koju je na 
prijedlog Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 19. svibnja 2015. godine donio v.d. 
dekana Pravnog fakulteta Osijek 20. svibnja 2015. godine. 
 
Navedena Odluka je u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
21. Godišnja izvješća ravnatelja sveučilišnih ustanova o radu i poslovanju u 2014. godini: 
 



 37

U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je upoznao članove Senata da je Tajništvo Sveučilišta  
pregledalo dostavljena godišnja izvješća ravnatelja sveučilišnih ustanova o radu i poslovanju u 2014. 
godini: Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Studentskog centra u Osijeku i Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu, navedenih u podtočkama od 21.1. do 21.3. Godišnja izvješća dostavljena su na 
uvid u materijalima za sjednicu Senata te su prihvaćena na upravnim vijećima, kako slijedi:         
 
21.1. Dubravka Pađen Farkaš, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 
 
Dubravka Pađen-Fakraš, viša knjižničarka, ravnateljica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek uputila 
je Upravnom vijeću Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za 2014. godinu. Upravno vijeće Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek na sjednici održanoj 23. veljače 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće 
Ravnateljice i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom Gradske i sveučilišne 
knjižnice Osijek.  
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnateljice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek članovi Senata 
nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Gradske i sveučilišne knjižnice 
Osijek za 2014. godinu i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća  se  godišnje  izvješće  Dubravke Pađen-Farkaš, više knjižničarke, ravnateljice 
Gradske  i  sveučilišne  knjižnice  Osijek  o  radu  i  poslovanju  Gradske  i sveučilišne knjižnice 
Osijek za 2014. godinu.  
 
21.2. Tugomir Kuduz, ravnatelj Studentskog centra u Osijeku 

 
Tugomir Kuduz, prof., ravnatelj Studentskog centra u Osijeku uputio je Upravnom vijeću Studentskog 
centra u Osijeku Godišnje izvješće o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2014. godinu. 
Upravno vijeće Studentskog Centra u Osijeku na sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine prihvatilo 
je Godišnje izvješće Ravnatelja Studentskog centra u Osijeku i dostavilo ga Senatu u skladu sa 
Statutom Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Osijeku.   
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnatelja Studenskog centra u Osijeku članovi Senata nisu imali 
primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku za 2014. 
godinu i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se godišnje izvješće Tugomira Kuduza, prof., ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 
o radu i poslovanju Studentskog centra u Osijeku  za 2014. godinu. 
 
 21.3. Angelo Denis Delhusa, ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
 
Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonkom Brodu uputio je 
Upravnom vijeću Studentskog centra u Slavonskom Brodu Godišnje izvješće o radu i poslovanju 
Studentskog centra u Slavonskom Brodu u 2014. godini. Upravno vijeće Studentskog Centra u 
Slavonskom Brodu na sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine prihvatilo je Godišnje izvješće 
Ravnatelja Studentskog centra u Slavonskom Brodu i dostavilo ga Senatu u skladu sa Statutom 
Sveučilišta i Statutom Studentskog centra u Slavonskom Brodu.   
Nakon uvida u dostavljeno Izvješće Ravnatelja Studenskog centra u Slavonskom Brodu članovi Senata 
nisu imali primjedbi te su dali pozitivno mišljenje o radu i poslovanju Studentskog centra u 
Slavonskom Brodu u 2014. godini i jednoglasno donijeli sljedeću 
 

ODLUKU 
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Prihvaća se godišnje izvješće Angela Denisa Delhuse, dipl. oec., ravnatelja ravnatelja  
Studentskog centra u Slavonskom Brodu o radu i poslovanju Studentskog centra u Slavonskom 
Brodu za 2014. godinu. 

 
 

22. Različito 
22.1. Potvrda o upisu u Upisnik studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Fizioterapija 
 
U okviru ove podtočke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta izvršilo dana 21. svibnja 2015. godine upis preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija u 
Upisnik studijskih programa te je izdavanjem Potvrde o upisu u Upisnik studijskih programa, 
Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku stekao pravo sukladno odredbi 
članka 12. stavka 3. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskoga programa i reakreditaciju visokih učilišta za 
početak izvođenja navedenog sveučilišnog studijskog programa. 
 
22.2. Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja Ekonomskog 

fakulteta u Osijeku 
 
Rektor je izvijestio članove Senata da je ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao Potvrdu kojom 
se potvrđuje da Ekonomski fakultet ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja 
utvrđene odredbama Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 
broj 45/09), Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta 
(Narodne novine, broj 24/10, u daljnjem tekstu: Pravilnika), te Kriterija za ocjenu kvalitete visokih 
učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine. 
Naime na temelju mišljenja Akreditacijskog savjeta, Agencija je donijela 24. veljače 2012. godine 
Akreditacijsku preporuku o postupku reakreditacije Ekonomskog fakulteta za izdavanje pisma 
očekivanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
izdalo je 8. ožujka 2012. godine pismo očekivanja s rokom za uklanjanje utvrđenih nedostataka u 
trajanju od tri godine. Ekonomski fakultet dostavio je 20. travnja 2015. godine dokaze o ispunjavanju 
uvjeta određenih pismom očekivanja. Akreditacijski savjet je na sjednici održanoj 21. travnja 2015. 
godine razmatrao dokaze te donio stručno mišljenje, a o čemu je Agencija izdala akreditacijsku 
preporuku. Akreditacijski savjet Agencije utvrdio je da kriterij propisan člankom 6. stavkom 3. 
Pravilnika, koji se odnosi na omjer između ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika i ukupnog 
broja upisanih studenata, odgovara propisnom odnosu koji se smije biti veći od 1:30. Slijedom 
navedenog sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju, na temelju akreditacijske preporuke Agencije uz prethodno mišljenje Akreditacijskog 
savjeta Agencije, ministar znanosti, obrazovanja i sporta izdao je gore navedenu Potvrdu.  
 
22.3. Sveta misa zahvalnica 
 
Rektor je upoznao nazočne da će se Sveta misa zahvalnica na kraju nastave u akademskoj 2014./2015. 
godini, održati 14. lipnja 2015. godine u 11.30 sati u župnoj konkatedralnoj crkvi Svetog Petra i Pavla 
u Osijeku. Svečano misno slavlje predvodit će nadbiskup đakovačko-osječki mon. dr. sc. Đuro Hranić.  
 
22.4. Organizacija osječkog ljeta mladih 
 
Dalibor Tufeković, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta je izvijestio članove Senata da će 
narednih dana Studentski zbor Sveučilišta, upravama znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica i 
sastavnica Sveučilišta elektronski dostaviti, zamolbu za pomoć pri realizaciji (sponzorstvu) „Osječkog 
ljeta mladih“, koje Studentski zbor Sveučilišta već tradicionalno organizira te je i ovim putem pozvao 
sve dekane znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica da na različite načine kao i prethodnih godina 
pomognu pri organizaciji i realizaciji programa ovogodišnjeg „Osječkog ljeta mladih“.   
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22.5. Kazališna predstava o Josipu Jurju Strossmayeru povodom proslave Dana Sveučilišta  
         29. svibnja 2015. godine  
 
Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu uputio je čestitke 
Umjetničkoj akademiji na izvedbi kazališne predstave o Josipu Jurju Strossmayeru na svečanoj 
sjednici Senata povodom središnje proslave Dana Sveučilišta, 29. svibnja 2015. godine u Hrvatskom 
narodnom kazalištu u Osijeku. Rektor je istaknuo da je u ime Sveučilišta čestitao Dekanici i prof. dr. 
sc. Robertu Raponji na režiji i izvedbi  kazališne predstave i umjetničkog programa. 
 
22.6. 10. obljetnica Umjetničke akademije u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Helena Sablić-Tomić, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku je pozvala članove 
Senata da povodom 10. obljetnice Umjetničke akademije u Osijeku, 12. lipnja 2015. godine s 
početkom u 21 sat nazoče praizvedbi mjuzikla „Eugen Savojski“ koji će se održati u Sveučilišnom 
campusu, u prostoru Manježa, u realizaciji studenata i nastavnika Umjetničke akademije.  
 
 
Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 7. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini i zaključio sjednicu u 11.05 
sati.  
 
 
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 
 


