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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
  

Z A P I S N I K 
  
8. sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Senat) u  
akademskoj 2014./2015. godini, održane 7. srpnja 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.  Prof. dr. sc. Elizabeta Has-Schön, zamjenica pročelnika zamjena za pročelnika izv. prof. dr. sc.   

                                                           Enriha Merdića, 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. Izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić, prodekanica zamjena za dekana prof. dr. sc. Dragu Šubarića,  

Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki fakultet 
13. Doc. dr. sc. Igor Vuletić, v.d. prodekana zamjena za v.d. dekana izv. prof. dr. sc. Borisa Bakotu, 

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.  Angelo Denis Delhusa, dipl. oec., ravnatelj Studentskog centra u Slavonskom Brodu 
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. Damir Markulak, prorektor za strategiju razvoja i prostorno planiranje 
4. Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose    

 
 

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

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

izgradnju 
2. Marija Rasonja, mag. iur., tajnik za nastavu i studente 
3. Mr. sc. Dragica Steindl, tajnik za znanost, tehnologiju, projekte i programe 
4. Albert Oswald, dipl. inž. el., voditelj odjeljka za informacijsku strukturu 
5. 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 8. sjednicu Senata u akademskoj 2014./2015. godini te pozdravio sve nazočne i 
predložio sljedeći  
 

Dnevni red: 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice Senata u akademskoj 2014/2015. od 9. lipnja 2015. godine  
2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 

2.1. prof. dr. sc. Georg Drezner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u 
Osijeku (naslovno-trajno zvanje) 

2.2. prof. dr. sc. Marko Dunđer iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog 
polja strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu (naslovno zvanje-prvi izbor) 

3. Usklađivanje studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: 
3.1. Preddiplomski i diplomski sveučilišni  studiji Filozofskog fakulteta 
 3.2. Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak Ekonomskog  
        fakulteta  

4. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih studija Filozofskog 
fakulteta Osijek 
4.1. Jezikoslovlje 
4.2. Književnost i kulturni identitet 
4.3. Pedagogija i kultura suvremene škole 

5. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija do 20%: 
5.1.  Diplomski sveučilišni studij Trgovina i logistika na Ekonomskom fakultetu 
5.2. Preddiplomski sveučilišni  studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu 
5.3. Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjerovi: Nosive konstrukcije,     
        Prometnice na Građevinskom fakultetu 
5.4. Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja,   

  nadzor i održavanje građevina na Građevinskom fakultetu 
5.5. Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji  
5.6. Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički na Odjelu za 

fiziku 
5.7. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo na Pravnom fakultetu 

6. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih studija veće od 20%: 
  6.1.  Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu 

6.2. Diplomski sveučilišni studij Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu 
6.3. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost na 

Filozofskom fakultetu 
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6.4. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost na 
Filozofskom fakultetu 

6.5. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
6.6. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost, smjer: filološki  

7. Ustroj novih studijskih programa: 
7.1. Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu 
7.2. Diplomski sveučilišni studij Kemija, smjer istraživački s nastavničkim modulom 

8. Ustroj dislociranog diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u Čakovcu  
9. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom ”Program testiranja, 

treninga i edukacije za senzorsku analizu meda“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
10. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj 2015/2016. godini 
11. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 

2015/2016. godini 
12. Nastavni kalendar za akademsku 2015./2016. godinu 
13. Sveučilišni izborni kolegiji za akademsku 2015./2016. godinu 
14. Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu za izvođenje blok nastave na preddiplomskom i 

diplomskom jednopredmetnom sveučilišnom studiju Psihologije 
15. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-

nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 

16. Prijedlog Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na 
znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima  

17. Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(konačni prijedlog)  

18. Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(konačni prijedlog) 

19. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti na Sveučilištu Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (prijedlog) 

20. Sveučilišno izdavaštvo 
21. Prijedlog posebnih naknada na Sveučilištu i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
22. Provedba internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuća u 

vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
23. Izmjene i dopune Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku za 2015. godinu 
24. Prijedlog raspodjele sredstava za studentske programe u 2015. godini 
25. Davanje suglasnosti:  

25.1. prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora u  
          postupku javne nabave čiji su predmet radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne  
          knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. faza u iznosu od 17.785.475,49 kn  
          bez PDV-a 
25.2. prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za 
         potpisivanje Ugovora "Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama"  
         (CroMycoScreen) u iznosu od 776.078,34 kn 

26. Potvrda i imenovanje Tugomira Kuduza, prof. za ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 
27. Različito 
 
Nakon toga je istaknuo da su Poziv i materijali za 8. sjednicu Senata dostavljeni elektroničkim putem 
te predložio da se članovi Senata očituju o predloženom dnevnom redu. Senat je jednoglasno prihvatio 
predloženi dnevni red.  
 
 
 
 
 
1. Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice Senata u akademskoj 2014/2015. od 9. lipnja 2015. godine  
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U okviru ove točke dnevnog reda Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da je u materijalima 
za sjednicu dostavljen tekst Zapisnika 7. sjednice Senata od 9. lipnja 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 7. sjednice 
Senata u akademskoj 2014./2015. godini od 9. lipnja 2015. godine, te je Zapisnik prihvaćen 
jednoglasno u cijelosti. 

 
 

2. Potvrda izbora sveučilišnih nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 
 
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 naslovna 
znanstveno-nastavna zvanja 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, Vjerodostojnim tumačenjem Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku o provedbi postupka izbora u naslovna zvanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku od 14. veljače 2005. godine, 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 prof. dr. sc. Vlado Guberac za Poljoprivredni fakultet i dekan prof. dr. sc. Ivan Samardžić za 
Strojarski fakultet.          
 
2.1. prof. dr. sc. Georg Drezner iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 

polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 
(naslovno-trajno zvanje) 

 
Dekan je istaknuo da prof. dr. sc. Georg Drezner uz rad na oplemenjivanju pšenice održava najviše 
kategorije komercijalnih sorti ozime pšenice Poljoprivrednog instituta Osijek koje su zadnjih 25 
godina najzastupljenije, prema zasijanim površinama u RH te na značajnim površinama u inozemstvu 
(Slovenija, Kosovo, Makedonija, Rumunjska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovačka, 
Velika Britanija, Turska). Bio je voditelj 13 diplomskih i završnih radova, član povjerenstava za 
obranu tri magistarska i pet doktorskih disertacija, komentor u jednom magistarskom radu i jednoj 
doktorskoj disertaciji i mentor u jednoj doktorskoj disertaciji. Autor i koautor je 29 radova 
indeksiranih u CC bazi, 36 radova u Wos_SCIex, 78 radova u CAB-u te u stvaranju 110 sorti pšenice 
priznate u RH te 49 sorti priznatih u inozemstvu i citiran je u 136 bibliografskih jedinica. Recenzent je 
13 znanstvenih radova te je recenzirao i nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata MZOS-a, a 
nekoliko puta je boravio u stručnim i/ili savjetodavnim posjetima Turskoj, Mađarskoj, Albaniji, Italiji, 
Slovačkoj, Rumunjskoj i Njemačkoj. Također, sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima o 
problematici oplemenjivanja i genetike pšenice u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je kao istraživač 
(suradnik) na tri i bio voditelj dva znanstvenoistraživačka projekta i jednog znanstvenog programa 
financiranih od strane MZOS-a te je bio voditelj jednog VIP projekta Ministarstva poljoprivrede i 
šumarstva RH i jednog međunarodnog znanstvenog projekta Federalnog ministarstva obrazovanja i 
nauka Federacije BiH. Isto tako Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora 
prof. dr. sc. Georga Dreznera u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 
skladu s Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom 
Poljoprivrednog fakulteta i Pravilnikom Sveučilišta, te da prof. dr. sc. Georg Drezner ispunjava 
zakonske uvjete za izbor u naslovno trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.  
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. Georga Dreznera u naslovno 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. Georga Dreznera u naslovno trajno znanstveno-nastavno 

zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstva na Poljoprivrednom fakultetu u sastavu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2. Izbor redovitog naslovnog profesora u trajnom zvanju 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.,139/13. i 101/14.-
Odluka USRH) i u skladu s člankom 199. stavkom 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 

 
2.2. prof. dr. sc. Marko Dunđer iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 

strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu (naslovno zvanje-prvi izbor) 

 
Dekan Strojarskog fakulteta je istaknuo da je prof. dr. sc. Marko Dunđer objavio sveučilišni udžbenik 
“Materijali“ te je na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta u Rijeci postavio predavanja iz 
Strojarske tehnologije 1. te Strojarske tehnologije 2 i udžbenik iz Elemenata strojeva I i II. Pod 
njegovim mentorstvom obranjena su 27 završna i diplomska rada te je u koautorstvu sa studentima 
objavio 5 radova i bio je komentor na jednom doktorskom radu. Autor je i koautor više znanstvenih 
radova u CC, SCI časopisima, u časopisima zastupljenim u drugim značajnim bibliografskim bazama, 
u zbornicima radova sa skupova s međunarodnom recenzijom. Sudjelovao je kao suradnik na dva 
znanstveno-istraživačka projekta i na jednom međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu u 
okviru znanstvene suradnje Slovenije i BiH. Član je Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, 
Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, Društva za zavarivanje u Slavonkom Brodu, Hrvatskog 
društva za toplinsku obradu i Akademskog politehničkog društva. Bio je član uređivačkog odbora 
časopisa „Tehnički glasnik“ od 2013. godine. Recenzirao je tri udžbenika i ukupno 32 članka. 
Dobitnik je Plakete i zlatne medalje Hrvatske udruge proizvodnog strojarstva, 2005. godine, a za 
sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovan je Redom hrvatskog trolista i Spomenicom domovinske 
zahvalnosti. Nadalje, Dekan je izvijestio da je Fakultetsko vijeće provelo postupak izbora izv. prof. dr. 
sc. Marka Dunđera u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u skladu s Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta, Statutom Strojarskog fakulteta i 
Pravilnikom Sveučilišta, te da izv. prof. dr. sc. Marko Dunđer ispunjava zakonske uvjete za izbor u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.  
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. Marka Dunđera u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. 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. Marka Dunđera u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja 
strojarstvo, znanstvene grane proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

 
2.   Izbor redovitog naslovnog 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. 
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3. Usklađivanje studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru točke 3. 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. 
 
3.1. Preddiplomski i diplomski sveučilišni  studiji Filozofskog fakulteta 

 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27. 
svibnja 2015. godine donijelo Odluke o usklađenosti studijskih programa preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija Filozofskog fakulteta, kako slijedi: Engleski jezik i književnost – preddiplomski 
sveučilišni dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij, smjerovi: nastavnički, 
prevoditeljski i filološki; Filozofija – preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij, diplomski 
sveučilišni dvopredmetni studij, smjer: nastavnički; Hrvatski jezik i književnost – preddiplomski 
sveučilišni jednopredmetni studij, preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij, diplomski 
sveučilišni jednopredmetni studij, smjer: nastavnički, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij, 
smjerovi: nastavnički i istraživački; Informatologija – preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij, 
diplomski sveučilišni jednopredmetni studij; Mađarski jezik i književnost – preddiplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij, smjerovi: komunikološki i 
nastavnički; Njemački jezik i književnost – preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij, 
preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni jednopredmetni studij, smjerovi: 
nastavnički i prevoditeljski, diplomski sveučilišni dvopredmetni studij, smjerovi: nastavnički i 
prevoditeljski; Pedagogija – preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij, diplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij; Povijest – preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij, diplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij, smjer: nastavnički i Psihologija – preddiplomski sveučilišni jednopredmetni 
studij i diplomski sveučilišni jednopredmetni studij. Navedeni studijski programi se izvode na temelju 
izdanih dopusnica Ministra iz 2005. godine. 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 sadrže ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinih studijskih 
obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za svaku studijsku obvezu koji 
osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane zakonske odredbe kao i članka 12. 
Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 
24/10) izvršeno je usklađivanje navedenih studijskih programa. 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 navedenih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na 
Filozofskom fakultetu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskih programa 

preddiplomskih i  diplomskih sveučilišnih studija  
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je preddiplomske i 
diplomske sveučilišne studije s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14-O i RUSRH) i člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice 
te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj 24/10).  
Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja koji se stječu 
ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen 
broj sati za svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. 
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3.2. Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvitak Ekonomskog  
fakulteta  

 
Ekonomski fakultet je na sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine donijeo Odluku o usklađenosti 
studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak 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 izdane dopusnica Ministra iz 2005. godine. Odredbom članka 37. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine, broj 94/13) izmijenjen članak 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
dodavanjem stavka 3. prema kojemu studijski programi sadrže ishode učenja koji se stječu 
ispunjavanjem pojedinih studijskih obveza i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za 
svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja. Temeljem citirane 
zakonske odredbe kao i članka 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta (Narodne novine, broj 24/10) izvršeno je usklađivanje navedenog studijskog programa. Stoga 
je prijedlog Povjerenstva da Senat Sveučilišta donese Odluku o usklađenosti studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
usklađenosti studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni 
razvitak. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o usklađenosti studijskog programa 

 diplomskog sveučilišnog studija Ekonomska politika i regionalni razvitak 
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
1. Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uskladio je diplomski 

sveučilišni studij  Ekonomska politika i regionalni razvitak 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.  

 
 
4. Usklađivanje studijskih programa poslijediplomskih sveučilišnih studija  Filozofskog 

fakulteta Osijek 
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na usklađivanje 
poslijediplomskih studijskih programa Filozofskog 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 30. lipnja 2015. godine 
razmatralo prijedloge Filozofskog fakulteta Osijek u vezi usklađenosti studijskih programa: 
Jezikoslovlje, Književnost i kulturni identitet, Pedagogija i kultura suvremene škole s člankom 78. 
stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH) i 
člankom 12. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta 
(Narodne novine, broj 24/10.). Usklađenost se odnosi na definiranje i opis predviđenih ishoda učenja 
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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 Filozofskog fakulteta, kako slijedi:  
 
4.1. Jezikoslovlje 

 
Prorektor je istaknuo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Osijek na sjednici održanoj 27. 
svibnja 2015. godine donijelo Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Jezikoslovlje 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-602-04/06-16/39, Ur. broj: 533-07-08-3) od 2. travnja 2008. godine. Slijedom 
navedenoga Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Jezikoslovlje.  
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 Jezikoslovlje 

Filozofskog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
1. Filozofski fakultet u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvršio je 

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Jezikoslovlje 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.  
 

4.2. Književnost i kulturni identitet 
 

Isto tako, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine 
donijelo je Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Književnost i kulturni identitet 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-
16/84, Ur. broj: 533-07-09-04) od 7. svibnja 2009. godine. Slijedom navedenoga Povjerenstvo 
predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog  
studija Književnost i kulturni identitet.    
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 Književnost i 
kulturni identitet Filozofskog  fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost i 
kulturni identitet s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
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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.  

 
4.3. Pedagogija i kultura suvremene škole 

 
Također je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 27. svibnja 2015. godine 
donijelo je Odluku o usklađenosti studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Pedagogija i kultura suvremene škole 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: 
602-04/13-03/2, Ur. broj: 2158-60-01-13-4) od 6. svibnja 2013. godine. Slijedom navedenoga 
Povjerenstvo predlaže Senatu donošenje Odluke o usklađenosti studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i kultura suvremene škole.    
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  

Pedagogija i kultura suvremene škole Filozofskog  fakulteta  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

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

usklađivanje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Pedagogija i 
kultura suvremene škole 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.  

 
 
5. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija do 20%: 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskih programa sveučilišnih i stručnih studija do 20%, 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: 
 
 
 

5.1. Diplomski sveučilišni studij Trgovina i logistika Ekonomskog fakulteta 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta na sjednici održanoj 16. 
lipnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
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sveučilišnog studija Trgovina i logistika 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 zamjenu dva stara obvezna predmeta novima, zatim promjenu naziva jednog 
obveznog predmeta i uvođenje dva nova izborna predmeta. Zamjena dva obvezna predmeta novima 
(izmjene u sadržaju i nazivu) i promjena naziva jednog obveznog predmeta predstavljaju 13,63% 
izmjena. Ukupan broj ECTS bodova odobrenog studijskog programa prema Dopusnici Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa od 2. lipnja 2005. godine, koji se odnosi na obvezne predmete je ostao 
isti, stoga se temeljem navedenih pokazatelja može smatrati da nije došlo do bitne promjene omjera 
ECTS bodova između obveznih i izbornih predmeta. Na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća od 16. lipnja 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 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 Trgovina i logistika. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Trgovina i logistika na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Trgovina i 
logistika (Dopusnica Ministra od 2. lipnja 2005. godine). 
 
5.2. Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu 

 
Isto tako, Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta je na sjednici 
održanoj 2. lipnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo i uputilo prijedlog izmjena i dopuna studijskog 
programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj 
izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa 
Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se na promjenu do 20% 
sadržaja četiri predmeta (Njemački jezik 1, Njemački jezik 2, Njemački jezik 3, Njemački jezik 4). 
Ukupan broj ECTS bodova odobrenog studijskog programa prema Dopusnici Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa od 9. lipnja 2005. godine, koji se odnosi na obvezne predmete je ostao isti, stoga 
se temeljem navedenih pokazatelja može smatrati da nije došlo do bitne promjene omjera ECTS 
bodova između obveznih i izbornih predmeta. Na temelju izjave čelnika temeljene na Odluci 
Fakultetskog vijeća od 2. lipnja 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 Građevinski 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 Građevinarstvo. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
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Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra Klasa: UP/I602-04/05-16/415, Ur. broj: 533-07-05-2 od 9. 
lipnja 2005. godine). 
 
5.3. Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo: smjerovi: Nosive konstrukcije i     
        Prometnice na Građevinskom fakultetu 
 
Nadalje, Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici održanoj 2. 
lipnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjerovi: nosive konstrukcije i prometnice i uputilo prijedlog 
izmjena i dopuna Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene za smjer: Nosive 
konstrukcije odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta Potresni rizik (30+30, 4,5 ECTS) – III 
semestar, a za smjer: Prometnice izmjene se odnose na predmet Modeliranje prometnica (promjena 
sadržaja-3,85%) i promjenu statusa obveznog predmeta Primjena geosintetika (III semestar, 30+30, 
5,0 ECTS) u izborne predmete, a izborni predmet Održavanje i sanacija prometnica (III semestar, 
30+15, 4 ECTS) prelazi u obvezne predmete smjera. Navedenim promjenama nije došlo do bitne 
promjene omjera ECTS bodova između obveznih i izbornih kolegija. Na temelju izjave čelnika 
temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 2. lipnja 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 Građevinski 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 studija Građevinarstvo; smjerovi: nosive 
konstrukcije i prometnice. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjerovi: nosive konstrukcije i prometnice na 
Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Građevinarstvo (Dopusnica Ministra Klasa: UP/I602-04/05-16/202, Ur. broj: 533-07-05-2 od 9. 
lipnja 2005. godine). 
 
 
5.4. Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo, smjer: Vođenje građenja,   

  nadzor i održavanje građevina na Građevinskom fakultetu 
 

Također je Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta na sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine 
donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog 
studija Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina i uputilo prijedlog 
izmjena i dopuna Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je 
Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u 
skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložena promjena odnosi se na promjenu 
naziva predmeta Građenje i održavanje željeznica u Izvedbu gornjeg ustroja željeznica. Na temelju 
izjave čelnika temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 2. lipnja 2015. godine utvrđeno je da 
predloženim izmjenama i dopunama studijskih programa nije došlo do promjene u kompetencijama i 
deklariranim radnim kvalifikacijama. Građevinski fakultet Osijek obvezan je unijeti izmjene i dopune 
navedenoga specijalističkog diplomskog stručnog studija u sustav MOZVAG radi evidencije.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo, smjer: 
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Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija 

Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina 
na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog 
studija Građevinarstvo; smjer: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina (Odluka 
Senata Sveučilišta od 28. lipnja 2010). 
 
5.5. Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji  
 
Vijeće Umjetničke akademije je na sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine donijelo Odluku o 
izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog Likovna kultura i uputilo 
prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu 
dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i 
dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene 
izmjene odnose se na uvođenje četiri nova izborna predmeta-na modulu Slikarstvo: Slikarstvo IV 
MA (8ECTS-a, 6P2V), na modulu Kiparstvo: Kiparstvo IV MA (8ECTS-a, 6P2V) te na modulu 
Grafika: Grafika IV MA (8ECTS-a, 6P2V) i na modulu Multimedija: Video i film IV MA (8ECTS-a, 
6P2V). Zatim na promjenu ECTS bodova diplomskog rada s 15 ECTS bodova na 7 ECTS boda i 
uvođenje novih stručnih izbornih predmeta: Slikarstvo  izborni I-IV MA, (3ECTS-a, 2P2V), Kiparstvo 
izborni I-IV MA, (3ECTS-a, 2P2V), Grafika izborni I-IV MA, (3ECTS-a, 2P2V), Video i film izborni 
I-IV MA, (3ECTS-a, 2P2V) i uvođenje novih izbornih radionica: Alternativni fotografski procesi I i 
II, (3 ECTS-a, 2P2V) i Grafičke tehnike IV (3 ECTS-a, 2P2V). Predloženim izmjenama nije došlo 
do promjene omjera ECTS bodova između obveznih i izbornih predmeta. Na temelju izjave čelnika 
temeljene na Odluci Fakultetskog vijeća od 29. lipnja 2015. godine, utvrđeno je da predloženim 
izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim 
radnim kvalifikacijama. Umjetnička akademija je obvezna 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 Likovna kultura. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Likovna kultura na Umjetničkoj akademiji  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Likovna 
kultura (Dopusnica Ministra od 2. lipnja 2005. godine). 
 
5.6. Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički na Odjelu za fiziku 

 
Prorektor Vinković je izvijestio da je Stručno vijeće Odjela za fiziku na sjednici održanoj 18. lipnja 
2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog 
studija Fizika i informatika; smjer: nastavnički i uputilo prijedlog izmjena i dopuna Povjerenstvu. 
Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno 
članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg programa u skladu sa Zaključkom Senata od 
17. ožujka 2008. godine, a odnose se na uvođenje novog izbornog predmeta Radioekologija 
((30+15+15) 5 ECTS bodova) u 3. semestru. Zatim, izbornom predmetu Konstruiranje pomoću 
računala ((0+0+30) 3 ECTS boda), koji se izvodi u 1. semestru mijenja se naziv u Oblikovanje 
pomoću računala ((15+0+15) 3 ECTS boda). Istovremeno, smanjuje se broj sati računskih vježbi s 30 
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na 15, a povećava se broj sati predavanja s 0 na 15. Pripadajući broj ECTS bodova ostaje 3. Uvođenje 
novog izbornog predmeta nije narušilo postojeće opterećenje studenata niti ukupni broj ECTS bodova. 
Na temelju izjave pročelnika Odjela za fiziku u skladu s Odlukom Stručnog vijeća od 18. lipnja 2015. 
godine, utvrđeno je da predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do 
promjene u kompetencijama i deklariranim radnim kvalifikacijama. Odjel za fiziku je 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 Fizika i informatika; smjer: nastavnički. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 

diplomskog sveučilišnog studija Fizika i informatika; smjer: nastavnički na Odjelu  za fiziku 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Fizika i 
informatika; smjer: nastavnički (Dopusnica Ministra Klasa: UP/I-602-04/05-16/625, Ur. broj: 
533-07-05-2 od 16. lipnja 2005. godine). 
 
5.7. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo na Pravom fakultetu 

 
U okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio da je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta na sjednici 
održanoj 19. svibnja 2015. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama studijskog programa 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo i uputilo prijedlog izmjena i 
dopuna studijskog programa Povjerenstvu. Povjerenstvo je uvidom u priloženu dokumentaciju 
utvrdilo da je Predlagatelj izmjena sukladno članku 5. Pravila predložio izmjene i dopune postojećeg 
programa u skladu sa Zaključkom Senata od 17. ožujka 2008. godine. Predložene izmjene odnose se 
na brisanje devet izbornih predmeta te uvođenje osam novih izbornih predmet na V. godini studija. 
Temeljem navedenog vidljivo je da je došlo do promjene u ponudi izbornih predmeta koja ne mijenja 
strukturu obveznih-izbornih predmeta, kao niti broj i odnos ECTS bodova. Na temelju izjave čelnika 
sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 19. svibnja 2015. godine, utvrđeno je da predloženim 
izmjenama i dopunama studijskog programa nije došlo do promjene u kompetencijama i deklariranim 
radnim kvalifikacijama. Pravni fakultet je obvezan unijeti izmjene i dopune navedenog studijskog 
programa 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 studija Pravo. 
Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog  

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Pravo (Dopusnica Ministra Klasa: UP/I-602-04/05-16/359 od 21. lipnja 2005. 
godine). 

 
 
 
 

 
6. Izmjene i dopune studijskih programa sveučilišnih studija veće od  20%: 

 
Rektor Sveučilišta je izvijestio članove Senata da se ova točka dnevnog reda odnosi na izmjene i 
dopune studijskih programa sveučilišnih studija veće od 20%, i predložio da s istima članove Senata 
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upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente i predsjednik Povjerenstva za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
Prorektor je izvijestio članove Senata da je Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije 
Sveučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine provelo 
postupke vrednovanja izmjena i dopuna studijskih programa sveučilišnih studija, kako slijedi:  

6.1. Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici održanoj 5. 
svibnja 2015. godine donijelo Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i 
informatika, koji se izvodio na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/05-16/431; Ur. broj: 
533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena i dopuna studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: Elektrotehnika, Komunikacije i informatika 
je Elektrotehnički fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 20% u skladu s 
člankom 8. Pravila za provedbu vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih i stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: 
Pravila) Povjerenstvo je imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva recenzenta: prof. dr. sc. 
Vladimira Terziju, School of Electrical and Electronic Engineering 
The University of Mancheste i prof. dr. sc. Nikšu Buruma, Odjel za elektrotehniku i računarstvo 
Sveučilišta u Dubrovniku. Elaborat o studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: Elektrotehnika, Komunikacije i informatika sadrži studiju opravdanosti 
izvođenja i uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno 
Uputama za sastavljanje studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 
2010. godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program priložena 
financijska evaluacija s projekcijom troškova za izvedbu studijskog programa te su priložene pozitivne 
recenzije imenovanih recenzenata s zaključnom preporukom da se studijski program navedenog 
studija prihvati.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika; 

smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika veće od 20%, koji se 
izvodio na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/05-16/431, Ur. broj: 533-07-05-2 od 
9. lipnja 2005. godine). 
 
6.2. Diplomski sveučilišni studij Računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu 

 
Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Elektrotehničkog fakulteta na sjednici održanoj 5. 
svibnja 2015. godine donijelo Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa 
diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, koji se izvodio na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: 
UP/I-602-04/05-16/226; Ur. broj: 533-07-05-2 od 2. lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo je Elektrotehnički fakultet. 
Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 20% u skladu s člankom 8. Pravila Povjerenstvo je 
imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva recenzenta: prof. dr. sc Matjaž Colnarič, Fakulteta za 
elektrotehiko, informatiko in računalništvo Univerza v Mariboru i izv. prof. dr. sc. Vlado Sruk, 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Elaborat o studijskom programu 
diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo sadrži studiju opravdanosti izvođenja i uvjete navedene 
u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno Uputama za sastavljanje 
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studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 2010. godine. Također 
je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program priložena financijska evaluacija s 
projekcijom troškova za izvedbu studijskog programa te su priložene pozitivne recenzije imenovanih 
recenzenata s zaključnom preporukom da se studijski program navedenog studija prihvati.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Računarstvo (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-16/226, Ur. broj: 533-07-05-2 od 2. 
lipnja 2005. godine) veće od 20%. 
 
6.3. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost na 

Filozofskom fakultetu 
 

Isto tako, Prorektor je u okviru ove podtočke izvijestio da je Povjerenstvo utvrdilo da je Fakultetsko 
vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine donijelo Odluku o prihvaćanju 
prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog 
studija Hrvatskog jezika i književnosti, koji se izvodio na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-
602-04/05-16/501; Ur. broj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005. godine). Predlagatelj studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti je 
Filozofski fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 20% u skladu s člankom 8. 
Pravila Povjerenstvo je imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva recenzenta: prof. dr. sc. 
Krystina Pieniazek-Marković, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju i izv. prof. dr. sc. Lahorka 
Plejić-Poje, Odjel za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Elaborat o studijskom 
programu preddiplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti 
sadrži studiju opravdanosti izvođenja i uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. 
Pravila i izrađen je sukladno Uputama za sastavljanje studijskih programa Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje od 22. prosinca 2010. godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila 
uz studijski program priložena financijska evaluacija s projekcijom troškova za izvedbu studijskog 
programa. Na temelju Mišljenja imenovanih recenzenta s zaključnom preporukom da se studijski 
program prihvati uz manje izmjene Povjerenstvo je zatražilo od predlagatelja očitovanje o 
primjedbama recenzenata nakon čega je predlagatelj uputio Povjerenstvu Odluku Fakultetskog vijeća 
o prihvaćanju primjedbi recenzenata od 27. svibnja 2015. godine te je studijski program usklađen 
prema primjedbama recenzenata.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa jednopredmetnog preddiplomskog 

sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i književnosti (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-
04/05-16/501, Ur. broj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005. godine) veće od 20%. 

2. Izmjene i dopune studijskog programa navedenog u točki 1. ove Odluke obuhvaćaju izmjene 
kako slijedi: 
- Uvođenje novih obveznih predmeta 
- Uvođenje novih izbornih predmeta 
- Ukidanje izborih i obveznih predmeta 
- Brisanje postojećih predmeta i uvođenje novih 

 
6.4. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 
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Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 9. srpnja 
2014. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti, koji se izvodio 
na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/05-16/501; Ur. broj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 
2005. godine). Predlagatelj studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija 
Hrvatskog jezika i književnosti je Filozofski fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće 
od 20% u skladu s člankom 8. Pravila Povjerenstvo je imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva 
recenzenta: prof. dr. sc. Krystina Pieniazek-Marković, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju i 
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić-Poje, Odjel za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Elaborat o studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog 
jezika i književnosti sadrži studiju opravdanosti izvođenja i uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i 
članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno Uputama za sastavljanje studijskih programa Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 2010. godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 
4. Pravila uz studijski program priložena financijska evaluacija s projekcijom troškova za izvedbu 
studijskog programa. Na temelju Mišljenja imenovanih recenzenta s zaključnom preporukom da se 
studijski program prihvati uz manje izmjene Povjerenstvo je zatražilo od predlagatelja očitovanje o 
primjedbama recenzenata nakon čega je predlagatelj uputio Povjerenstvu Odluku Fakultetskog vijeća 
o prihvaćanju primjedbi recenzenata od 27. svibnja 2015. godine te je studijski program usklađen 
prema primjedbama recenzenata.   
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i 
književnosti. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
 
1. Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 

dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-
602-04/05-16/501, Ur. broj: 533-07-05-2 od 16. lipnja 2005. godine) veće od 20%. 

 
2. Izmjene i dopune studijskog programa navedenog u točki 1. ove Odluke obuhvaćaju izmjene 

kako slijedi: 
- Uvođenje novih obveznih predmeta 
- Uvođenje novih izbornih predmeta 
- Ukidanje izborih i obveznih predmeta 
- Brisanje postojećih predmeta i uvođenje novih 

 
6.5. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 
 
Isto tako Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 
30. travnja 2014. godine donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleskog jezika i književnosti, koji se 
izvodio na temelju Dopusnice Ministra (Klasa: UP/I-602-04/05-16/503; Ur. broj: 533-07-05-2 od 21. 
lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Engleskog jezika i književnosti je Filozofski fakultet. Budući da su predložene 
izmjene i dopune veće od 20% u skladu s člankom 8. Pravila Povjerenstvo je imenovalo s liste 
potencijalnih recenzenata dva recenzenta: izv. prof. dr. sc. Adisa Imamović, Odsjek za engleski jezik i 
književnost Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina i doc. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, Odsjek 
za anglistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Elaborat o studijskom programu 
preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleskog jezika i književnosti sadrži studiju 
opravdanosti izvođenja i uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je 
sukladno Uputama za sastavljanje studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 
22. prosinca 2010. godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program 
priložena financijska evaluacija s projekcijom troškova za izvedbu studijskog programa te su priložene 
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pozitivne recenzije imenovanih recenzenata s zaključnom preporukom da se studijski program 
navedenog studija prihvati.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-
16/503, Ur. broj: 533-07-05-2 od 21. lipnja 2005. godine) veće od 20%, kako slijedi:  
 

- Uvođenje novih obveznih predmeta 
- Uvođenje novih izbornih predmeta 
- Promjena statusa predmeta (promjena naziva i sadržaja, promjena satnice, promjena 

ECTS, od izbornog postao obvezni predmet) 
- Ukidanje izborih i obveznih predmeta 
- Brisanje postojećih predmeta i uvođenje novih 

 
6.6. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost, smjer: filološki  
 
U okviru ove podtočke Prorektor je izvijestio da je Povjerenstvo utvrdilo da je Fakultetsko vijeće 
Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine donijelo Odluku o prihvaćanju 
prijedloga izmjena i dopuna studijskog programa sveučilišnog dvopredmetnog diplomskog studija 
Engleskog jezika i književnosti, smjer: filološki, koji se izvodio na temelju Dopusnice Ministra 
(Klasa: UP/I-602-04/05-16/552; Ur. broj: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine). Predlagatelj izmjena 
i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost; smjer: filološki je Filozofski fakultet. Budući da su predložene izmjene i dopune veće od 
20% u skladu s člankom 8. Pravila Povjerenstvo je imenovalo s liste potencijalnih recenzenata dva 
recenzenta: izv. prof. dr. sc. Adisa Imamović, Odsjek za engleski jezik i književnost Univerziteta u 
Tuzli, Bosna i Hercegovina i doc. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, Odsjek za anglistiku, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Elaborat o studijskom programu diplomskog sveučilišnog 
dvopredmetnog studija Engleskog jezika i književnosti; smjer: filološki sadrži studiju opravdanosti 
izvođenja i uvjete navedene u članku 13. Pravilnika i članku 4. st. 2. Pravila i izrađen je sukladno 
Uputama za sastavljanje studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 22. prosinca 
2010. godine. Također je u skladu s člankom 4. stavkom 4. Pravila uz studijski program priložena 
financijska evaluacija s projekcijom troškova za izvedbu studijskog programa te su priložene pozitivne 
recenzije imenovanih recenzenata s zaključnom preporukom da se studijski program navedenog 
studija prihvati.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu prihvaćanje izmjena i 
dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Engleski jezik i 
književnost; smjer: filološki. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 

studija Engleski jezik i književnost, smjer: filološki na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Engleski jezik i književnost; smjer: filološki (Dopusnica Ministra, Klasa: UP/I-602-04/05-
16/552, Ur. broj: 533-07-05-2 od 9. lipnja 2005. godine) veće od 20% na način kako slijedi:  
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- Uvođenje novih obveznih predmeta 
- Uvođenje novih izbornih predmeta 
- Promjena statusa predmeta (promjena naziva i sadržaja, promjena satnice, promjena 

ECTS, od izbornog postao obvezni predmet) 
- Ukidanje izborih i obveznih predmeta 
- Brisanje postojećih predmeta i uvođenje novih 

 
 
7. Ustroj novih studijskih programa: 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da s ustrojem novih studijskih programa na Medicinskom fakultetu i 
Odjelu za kemiju članove Senata upozna izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i 
studente i predsjednik Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
7.1. Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu 
 
Prorektor je izvijestio Senat da je Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta uputilo Povjerenstvu za 
preddiplomske, diplomske i stručne studije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Elaborat studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz 
Elaborat je priložena Odluka Fakultetskog vijeća o prihvaćanju Elaborata navedenoga studijskog 
programa od 21. srpnja 2014. godine. Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena te je iz priložene dokumentacije uz 
Elaborat utvrdilo da je Uprava Sveučilišta u skladu s Pravilima za vrednovanje studijskih programa 
Sveučilišta s liste predloženih recenzenata imenovalo slijedeće recenzente: prof. dr. sc. Dragoslava 
Stamenkovića, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu i prof. dr. sc. Igora Kopača, Medicinski 
fakultet Univerza v Ljubljani. Povjerenstvo je utvrdilo da u skladu s Zakonom o osiguranju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih 
učilišta i Pravilima za vrednovanje studijskih programa Sveučilišta navedeni studijski program 
ispunjava nužne uvjete za ustroj i izvedbu na Medicinskom fakultetu te je prijedlog Povjerenstva da 
Senat prihvati Elaborat o studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena 
i donese Odluku za ustroj i izvedbu navedenog studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Medicinskom fakultetu. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

O D L U K U 
  
1. Prihvaća se Elaborat o studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna 

higijena na Medicinskom fakultetu Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
2. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na temelju Elaborata 

navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava preddiplomski sveučilišni studij Dentalna 
higijena. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje tri godine i završetkom studija stječe se 180 
ECTS bodova.  

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

 
 
 
7.2. Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: istraživački s nastavničkim modulom 

 
Isto tako, Prorektor za nastavu i studente je izvijestio Senat da je Vijeće Odjela za kemiju u Osijeku 
uputilo Povjerenstvu Elaborat studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Kemija; smjer: 
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istraživački s nastavničkim modulom (u daljnjem tekstu: Elaborat). Uz Elaborat je priložena Odluka 
Vijeća Odjela o prihvaćanju Elaborata navedenoga studijskog programa od 6. lipnja 2014. godine. 
Povjerenstvo je provelo postupak vrednovanja studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Kemija, smjer: istraživački s nastavničkim modulom te je iz priložene dokumentacije uz Elaborat 
utvrdilo da je Uprava Sveučilišta u skladu s Pravilima za vrednovanje studijskih programa Sveučilišta 
s liste predloženih recenzenata imenovala slijedeće recenzente: izv. prof. dr. sc. Željka Soldina, 
Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Antona 
Medena, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Zaključna preporuka 
recenzenta je da se studijski program diplomskog sveučilišnog studija Kemije prihvati uz manje 
izmjene. Na temelju mišljenja recenzenata Povjerenstvo je zatražilo od predlagatelja očitovanje o 
primjedbama recenzenata nakon čega je predlagatelj uputio Povjerenstvu očitovanje Odjela za kemiju 
iz kojega je vidljivo da su uvažavajući navedena mišljenja recenzenata prihvaćene primjedbe 
recenzenata te da je studijski program diplomskog sveučilišnog studija Kemije; smjer: istraživački s 
nastavničkim modulom usklađen prema primjedbama recenzenata. Sijedom navedenoga, Povjerenstvo 
je utvrdilo da u skladu s Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, 
Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i Pravilima za 
vrednovanje studijskih programa Sveučilišta navedeni studijski program ispunjava nužne uvjete za 
ustroj i izvedbu na Odjelu za kemiju Sveučilišta te je prijedlog Povjerenstva da Senat prihvati Elaborat 
o studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Kemija; smjer: istraživački s nastavničkim 
modulom i donese Odluku za ustroj i izvedbu navedenog studijskog programa.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na podnesenom Izvješću i predložio Senatu donošenje Odluke o 
prihvaćanju Elaborata i ustroju navedenog studijskog programa na Odjelu za kemiju. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
 

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

(istraživački s nastavničkim modulom) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  
Odjelu za kemiju. 

2. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju na temelju Elaborata 
navedenog u točki 1. ove Odluke ustrojava diplomski sveučilišni studij Kemija (istraživački s 
nastavničkim modulom). 

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

4. Studij se izvodi u sjedištu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Odjelu za 
kemiju. 

 
 
8. Ustroj dislociranog diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u Čakovcu  

 
Rektor je predložio da s ustrojem dislociranog diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva u Čakovcu 
nazočne upoznaju 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 diplomski sveučilišni studij Sestrinstva izvodi na Medicinskom 
fakultetu na temelju Odluke Senata Sveučilišta od 1. veljače 2010. godine i pozitivnog mišljenja 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Klasa: 602-04/10-04/0010, Ur. Broj: 355-02-04-10-1 od 26. 
srpnja 2010. godine) te da je studijskim programom utvrđeno izvođenje izvanrednog studija. 
Temeljem iskazanog interesa za organizacijom i izvođenjem dislociranog izvanrednog diplomskog 
sveučilišnog studija Sestrinstva u Čakovcu 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 30. lipnja 2015. 
godine dalo pozitivno Mišljenje za organizaciju i izvedbu izvanrednog dislociranog diplomskog 
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sveučilišnog studija Sestrinstva u Čakovcu od akademske godine 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. Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi od 

akademske godine 2011./2012. izvanredni diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo. 
2. Studij naveden u točki 1. ove Odluke traje dvije godine 
3. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. 
4. Sukladno navedenom u točki 1. ove Odluke daje se suglasnost Medicinskom fakultetu za 

organizaciju i izvedbu izvanrednog dislociranog diplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstva u Čakovcu od akademske godine 2015./2016. 

 
 
9. Davanje suglasnosti na program cjeloživotnog učenja pod nazivom ”Program testiranja, 

treninga i edukacije za senzorsku analizu meda“ na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
 

Rektor je upoznao članove Senata da je u okviru ove točke dnevnog reda u materijalima za sjednicu 
dostavljen zahtjev Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za izdavanje suglasnosti na izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu 
meda“ i predložio da o istome članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za 
strategiju razvoja i prostorno planiranje i predsjednik Povjerenstva za provjeru ispunjenosti za 
izvođenje programa cjeloživotnog učenja na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim 
sastavnicama Sveučilišta.  
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 pod nazivom: Program testiranja, 

treninga i edukacije za senzorsku analizu meda na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. 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 Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, priložena odluka Fakultetskog vijeća 
od 23. lipnja 2015. godine i Elaborat o programu cjeloživotnog učenja pod nazivom Program 

testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu meda. Na temelju priložene dokumentacije, 
Povjerenstvo je 29. lipnja 2015. godine provelo postupak i u skladu s Pravilima utvrdilo ispunjenost 
uvjeta za izvođenje navedenog programa cjeloživotnog učenja. Slijedom navedenog, Povjerenstvo je 
dostavilo Senatu pozitivno Izvješće s prijedlogom donošenja odluke o davanju suglasnosti na ustroj i 
izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom Program testiranja, treninga i edukacije za 

senzorsku analizu meda na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu.  
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 
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 Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek 

na ustroj i izvedbu programa cjeloživotnog učenja pod nazivom 
„Program testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu meda“ 

 
Daje se suglasnost Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek na ustroj i izvedbu programa 
cjeloživotnog učenja pod nazivom „Program testiranja, treninga i edukacije za senzorsku analizu 

meda“ .  
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10. Uvjeti upisa u višu godinu studija u akademskoj 2015/2016. godini 
 

U okviru ove točke dnevnog reda članove Senata je izvijestio izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, 
prorektor za nastavu i studene te istaknuo da su u materijalima za sjednicu dostavljeni na uvid 
prijedlozi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica o uvjetima upisa studenata preddiplomskih 
sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih 
studija te stručnih studija u više godine studija na pojedinim znanstveno/umjetničko-nastavnim 
sastavnicama s ostvarenim odgovarajućim ECTS bodovima u akademskoj 2015./2016. godini. 
Nakon iznesenog, Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na dostavljene uvjete upisa 
studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. i jednoglasno je donio sljedeću  
  

ODLUKU 
o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija 

u akademskoj godini 2015./2016. 
  
Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. u prilogu je  
Zapisnika i čini njegov sastavni dio.  
 
 
11. Upisne kvote za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 

2015./2016. godini 
 

Rektor Sveučilišta je izvijestio Senat da se ova točka dnevnog reda odnosi na upisnu kvotu za upis 
studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2015./2016. godini i predložio da o 
istome članove Senata izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je istaknuo da se u materijalima za sjednicu nalazi pregled broja upisnih mjesta za upis u I. 
godinu diplomskih sveučilišnih studija, koji je sačinjen na temelju prijedloga znanstveno-nastavnih 
sastavnica i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta. U akademskoj 2015./2016. godini za 
diplomske sveučilišne studije predviđena su 2345 upisnih mjesta, od kojih je 1616 za redovite 
studente, te 690 za izvanredne i 39 mjesta za studente strane državljane. Prema područjima znanosti, 
za Prirodne znanosti – ukupno: 191 mjesto od toga 174 za redovite studente i 17 za studente-strane 
državljane; Tehničke znanosti – ukupno: 522 mjesta od toga za redovite studente 430, za izvanredne 
85 i studente-strane državljane 7 mjesta; Biomedicina i zdravstvo – ukupno: 150 mjesta od toga 60 za 
redovite studente i 90 za izvanredne studente; Biotehničke znanosti – ukupno: 505 mjesta od toga za 
redovite 340 mjesta, za izvanredne 155 i za studente-strane državljane 10 mjesta; Društvene znanosti – 
ukupno: 565 mjesta od toga za redovite studente 230 mjesta, za izvanredne 330 i za studente-strane 
državljane 5 mjesta; Društvene i humanističke znanosti – 276 mjesta za redovite studente; Umjetničko 
područje – 45 mjesta za redovite studente i Interdisciplinarno područje – ukupno 90 mjesta od toga za 
redovite studente 60 i 30 mjesta za izvanredne studente.  
Članovi Senata suglasni su s brojem upisnih mjesta za upis studenata u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta u 
akademskoj 2015./2016. godini i donijeli su sljedeću .   
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis studenta u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na znanstveno-

nastavni i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera  u Osijeku 
u akademskoj 2015./2016. godini 

 
Navedena Odluka je  u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
12. Nastavni kalendar za akademsku 2015./2016. godinu 
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Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda također izvijesti izv. prof. dr. sc. Mario 
Vinković, prorektor za nastavu i studente.  
Prorektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o nastavnom 
kalendaru za akademsku godinu 2015./2016. te istaknuo da će nastava na znanstveno-nastavnim i 
umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 
2015./2016. godini započeti 1. listopada 2015. godine. U zimskom semestru nastava će se održavati od 
1. listopada do 23. prosinca 2015. godine, te od 7. siječnja do 22. siječnja 2016. godine. Božićni i 
novogodišnji blagdani traju od 24. prosinca 2015. do 6. siječnja 2016. godine. Zimski ispitni rok traje 
od 25. siječnja do 26. veljače 2016. godine, a nastava u ljetnom semestru održavati će se od 29. veljače 
do 10. lipnja 2016. godine. Zatim je izvijestio da ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 15. srpnja 
2016. godine, a jesenski od 29. kolovoza do 30. rujna 2016. godine. Iznimno, znanstveno-nastavne 
sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2015./2016. izvode 
nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu.   
Nakon toga Rektor je otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na izneseno, te je Rektor predložio 
Senatu glasovanje o Nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2015./2016. Senat je ovaj prijedlog 
prihvatio i jednoglasno donio sljedeću  
  

ODLUKU  
o nastavnom kalendaru za 

akademsku godinu 2015./2016. 
  
Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
 
13. Sveučilišni izborni kolegiji za akademsku 2015./2016. godinu 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Prorektor za nastavu i studente je izvijestio članove Senata da je u 
materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog sveučilišnih izbornih kolegija za akademsku 2015./2016. 
godinu te istaknuo da su znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta predložile sveučilišne 
izborne kolegije tako da studenti mogu birati izborne kolegije na nivou Sveučilišta, te se time 
ostvaruje interna mobilnost nastavnika i studenta u okviru Sveučilišta.  
Nakon iznesenog Rektor je predložio da Senat prihvati predložene sveučilišne kolegije na znanstveno-
nastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici u akademskoj 2015./2016. godini. Senat je prihvatio 
prijedlog Rektora i donio sljedeću  
 

ODLUKU 
o utvrđivanju popisa sveučilišnih izbornih kolegija na  

znanstveno-nastavnim sastavnicama i umjetničko-nastavnoj sastavnici  
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini  

 
Navedena Odluka je u prilogu je ovoga Zapisnika te čini njegov sastavni dio.  
 
14. Davanje suglasnosti Filozofskom fakultetu za izvođenje blok nastave na preddiplomskom i 

diplomskom jednopredmetnom sveučilišnom studiju Psihologije 
 
Rektor je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Loretana 
Farkaš, dekanica Filozofskog fakulteta.   
Dekanica je izvijestila članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog 
Filozofskog fakulteta za izvođenje blok nastave na pojedinim predmetima jednopredmetnog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Psihologije u akademskoj 2015./2016. godini.  
Senat nije imao primjedbi na dostavljeni prijedlog, stoga je Rektor predložio članovima Senata 
glasovanje o davanju suglasnosti za izvođenje blok nastave na preddiplomskom i diplomskom 
jednopredmetnom sveučilišnom studiju Psihologije na Filozofskom fakultetu Osijek u akademskoj 
2015./2016. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 
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ODLUKU 
 

Daje se suglasnost Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 
izvođenje blok nastave na jednopredmetnom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 
studiju Psihologije u akademskoj 2015./2016. godini.  
  
 
15. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-

nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku 

 
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.  
Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković je istaknuo da je u materijalima za sjednicu Senata 
dostavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kojom se predlaže izmijenja članka 32., a odnosi se na 
način provedbe natječajnog postupka, uvjete i postupak izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda i 
radno mjesto poslijedoktoranda na Sveučilištu ili sastavnici koja provodi natječaj. Odbor za statutarna 
i pravna pitanja je na sjednici održanoj 1. srpnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na predložene 
izmjene i dopune navedenog Pravilnika.   
Rektor je zahvalio Prorektoru i otvorio raspravu. Članovi Senata prihvatili su prijedlog izmjena i 
dopuna Pravilnika i jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru u znanstvena, 

znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja 
i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
16. Prijedlog Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na 

znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima  
 
Isto tako u okviru točke 16. članove Senata je izvijestio Prorektor izv. prof. dr. sc. Mario Vinković te 
istaknuo da je u materijalima za sjednicu dostavljen na uvid Prijedlog Pravila o provedbi postupka 
reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim 
mjestima (u daljnjem tekstu: Prijedlog Pravila). Predložena Pravila u skladu sa Zakonu o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pobliže 
uređuju provedbu postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavna, 
nastavna i stručna radna mjesta, osim redovitih profesora u trajnom zvanju na znanstveno/umjetničko-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odbor za statutarna i pravna 
pitanja je na sjednici održanoj 1. srpnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog Pravila. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na 
izneseno, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju gore navedenih Pravila. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

PRAVILA  
o provedbi postupka reizbora 

nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavnim, 
nastavnim i stručnim radnim mjestima 

 
Navedena Pravila u prilogu su ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
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17. Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

(konačni prijedlog)  
 
Prorektor Vinković je izvijestio članove Senata da je u materijalima za sjednicu dostavljen Konačni 
prijedlog Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u 
daljnjem tekstu: Konačni prijedlog Pravilnika) na koji je Odbor za statutarna i pravna pitanja na 
sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine nakon provedenog postupka  javne rasprave od 20. ožujka do 
20. travnja 2015. godine i nakon razmatranja svih pristiglih primjedbi, prijedloga i komentara 
znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica: Strojarskog fakulteta (od 14. travnja 2015. zaprimljene 
15. travnja 2015.), Filozofskog fakulteta (od 14. travnja 2015. zaprimljene 15. travnja 2015.), 
Građevinskog fakulteta (zaprimljene 17. travnja 2015.), Elektrotehničkog fakulteta (od 9. travnja 
2015. zaprimljene 20. travnja 2015.), Prehrambeno-tehnološkog fakulteta (zaprimljene 20. travnja 
2015.), Odjela za matematiku (zaprimljene 20. travnja 2015.), Umjetničke akademije (zaprimljene 20. 
travnja 2015.)  te očitovanja, primjedbi i prijedloga sveučilišnih nastavnika Pravnog fakulteta Osijek: 
doc. dr. sc. Josipa Berdice (zaprimljene 20. travnja 2015.) i doc. dr. sc. Igora Vuletića, v.d. prodekana 
za nastavu i studente (od 20. travnja 2015. zaprimljene 21. travnja 2015.) i upućenih očitovanja uz 
odgovarajuća obrazloženja svim podnositeljima primjedbi, prijedloga i komentara prema prihvaćenim 
prijedlozima dao pozitivno Mišljenje.  
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. 
 
Izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan Građevinskog fakulteta je izvijestio Senat da su se neke od 
primjedbi i prijedloga Građevinskog fakulteta na Nacrt prijedloga Pravilnika o studijima i studiranju 
na Sveučilištu (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) odnosile na: članke 14. i 17. vezano za 
izradu informacijskog paketa s prijedlogom da izrada navedenog paketa s obzirom da je dio 
informacija opće prirode bude na razini Sveučilišta, a ne sastavnice (nositelja studija); zatim na članak 
58. stavak 2. u kojem stoji da: „Nastavnik može uskratiti potpis studentu koji je izostao s više od 30% 
nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te student ne može pristupiti ispitu.“ s prijedlogom da 
se umjesto riječi „može“ stavi riječ „mora“ kako bi se studentima osigurala jednakost u pravima i 
obvezama; te na članak 59. stavak 7. kojim se definira da se studijskim programom ne može ograničiti 
pravo studenta da izađe na usmeni dio ispita ukoliko nije položio pisani dio ispita, ističući pri tome 
kako tehnički fakulteti imaju svoje specifičnosti jer su materije koje se polažu na pisanom dijelu ispita 
potpuno drugačijeg karaktera od materija koje student odgovara na usmenom dijelu ispita. Također je 
Građevinski fakultet istaknuo članak 62. točku 4. kojom se navodi da: „Izvanredni ispitni rokovi ne 
mogu biti u mjesecu rujnu i listopadu.“, napominjući kako upravo za ispitne rokove u mjesec rujnu 
postoji veliki interes studenata.  
 
Rektor je istaknuo da je na temelju prijedloga Studentskog zbora i provedene analize o provedbi 
jesenskog ispitnog roka i upisa u višu godinu studija Senat 22. prosinca 2014. godine donio Preporuku 
znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama vezanu za jesenske ispitne rokove u kojoj stoji da 
iznimno održavanje navedenih rokova može započeti 28. kolovoza i traje do 25. rujna kako bi se 
pravovremeno obavili upisi na temelju kojih studenti ostvaruju svoja studenska prava. 
  
Nakon toga Rektor je predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o studijima i studiranju na 
Sveučilištu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

PRAVILNIK  
o studijima i studiranju na  

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u osijeku  
 
Navedeni Pravilnik u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
18. Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

(konačni prijedlog) 
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Rektor Sveučilišta je predložio da o konačnom prijedlogu Pravilnika o poslijediplomskim studijima na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Konačni prijedlog Pravilnika) 
članove Senata izvijesti prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i 
međunarodnu suradnju.  
Prorektor je izvijestio da je Odbor za statutarna i pravna pitanja Senata na sjednici održanoj 11. lipnja 
2015. godine nakon provedenog postupka javne rasprave od 20. ožujka do 20. travnja 2015. godine o 
Nacrtu prijedloga Pravilnika o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu i nakon razmatranja svih 
pristiglih primjedbi, prijedloga i komentara znanstveno-nastavnih sastavnica (Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku-zaprimljene 17. travnja 2015. godine, Elektrotehnički fakultet Osijek-zaprimljene 20. travnja 
2015. godine, Filozofski fakultet Osijek-zaprimljene 15. travnja 2015. godine i Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek-zaprimljene 20. travnja 2015. godine) te upućenih očitovanja svim 
podnositeljima primjedbi, prijedloga i komentara uz odgovarajuća obrazloženja prema prihvaćenim 
prijedlozima razmatrao Konači prijedlog Pravilnika i za isti dao pozitivno Mišljenje. U materijalima za 
sjednicu članovima Senata dostavljen je na uvid Konačni prijedlog Pravilnika. 
Rektor je zahvalio Prorektoru na iznesenom te otvorio raspravu. 
 
Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan Poljoprivrednog fakulteta postavio je pitanje kada Pravilnik stupa 
na snagu te je li u slučaju raskida ugovora o radu sklopljenog s asistentom troškove poslijediplomskog 
sveučilišnog studija snosi asistent ukoliko do 30. rujna 2015. godine nije doktorirao. Glavna tajnica je 
odgovorila da Pravilnik nakon što ga donese Senat stupa na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnoj ploči Sveučilišta, a primjenjuje se  1. listopada 2015. godine. Člankom 15. Pravilnika je 
utvrđeno da su asistenti obavezni nadoknaditi stvarne troškove poslijediplomskog sveučilišnog studija: 
školarinu, troškove prijevoza, dnevnice kao i troškove znanstvenoistraživačkog rada  u cijelosti  
protekom ugovorenog roka u kojem je asistent morao steći akademski stupanj doktora znanosti 
(dr.sc.), otkazom ugovora o radu, asistentovim jednostranim svojevoljnim otkazom ugovora o radu i 
otkazom ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja asistenta. 
 
Nakon toga Rektor je predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika o poslijediplomskim 
studijima na Sveučilištu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
 

PRAVILNIK 
 o poslijediplomskim studijima na  

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
 
Navedeni Pravilnik u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
19. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku (prijedlog) 
 

Rektor je predložio da s točkom 19. dnevnog reda članove Senata upozna prof. dr. sc. Helena Sablić-
Tomić, dekanica Umjetničke akademije. 
Dekanica je istaknula da je članovima Senata na uvid dostavljen Nacrt prijedloga Pravilnika o 
uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
(u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Pravilnika) kojim se pobliže uređuju uvjeti i postupak stjecanja 
doktorata umjetnosti za osobe koje su ostvarile umjetnička dostignuća koja svojim značenjem 
odgovaraju uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja i za osobe izabrane u umjetničko-nastavna 
zvanja i na umjetničko-nastavna radna mjesta. Doktorat umjetnosti može dodijeliti Sveučilište za 
Interdisciplinarno umjetničko područje i interdisciplinarno umjetničko polje osobama koje su ostvarile 
umjetnička dostignuća koja svojim značenjem odgovaraju uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna 
zvanja na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom uz suglasnost Vijeća Doktorske škole 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i nastavnicima izabranim u umjetničko-nastavna 
zvanja na temelju ispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom uz suglasnost Vijeća Doktorske škole.. 
Nacrt prijedloga Pravilnika je u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
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Statutom Sveučilišta na prijedlog Vijeća Doktorske škole na koji je Odbor za statutarna i pravna 
pitanja na sjednici održanoj 1. srpnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje.  
Rektor je zahvalio Dekanici na iznesenom te otvorio raspravu. Senat nije imao primjedbi na Nacrt 
prijedloga Pravilnika, te je Rektor predložio Senatu glasovanje o donošenju Pravilnika. Senat je ovaj 
prijedlog prihvatio i jednoglasno donio  
 

PRAVILNIK  
o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti 
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Navedeni Pravilnik u prilogu je ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
 
20. 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 30. lipnja 2015. godine prijedloge Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, 
Građevinskog i Poljoprivrednog fakulteta za izdavanje sveučilišnog udžbenika i priručnika. Uvidom u 
priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz prijedloge za izdavanje udžbenika i priručnika 
dostavljene Odluke Fakultetskih vijeća, recenzije i pripremljeni tekstovi udžbenika i priručnika za 
tisak. Sveučilišni odbor za izdavačku djelatnost Sveučilišta predlaže Senatu davanje suglasnosti za 
izdavanje sveučilišnih udžbenika i priručnika, kako slijedi:  
 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 
 
Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti za izdavanje jednog udžbenika i jednog priručnika, kako 
slijedi:  
 
Autori: Mr. sc. Dražen Rastovski 
              Prof. dr. sc. Nada Grčić-Zubčević 
              Ivan Szabo 
               
Udžbenik: Kako plivati 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Ivan Prskalo (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Boris Volčanšek, u mirovini (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                      
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika pod nazivom „Kako plivati“ autora mr. sc. Dražena 
Rastovskog, prof. dr. sc. Nade Grčić-Zubčević i Ivana Szabe.  
 
 
Autori: Doc. dr. sc. Tena Velki 
              Dr. sc. Ksenija Romstein 
               
Priručnik: Učimo zajedno 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Doc. dr. sc. Slavka Galić (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru) 
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Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Učimo zajedno“ autora doc. dr. sc., 
Tene Velki i dr. sc. Ksenije Romstein. 
 
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
 
Na Građevinskom fakultetu za izdavanje jednog udžbenika, kako slijedi:  
 
Autori: Doc. dr. sc. Irena Ištoka Otković 
              Izv. prof. dr. sc. Željko Koški 
              Martina Zagvozda, mag. ing. aedif. 
               
Udžbenik: Tehničko crtanje s primjenom AutoCAD-a 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Mladen Jošić (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
                     Prof. dr. sc. Damir Markulak (Građevinski 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 „Tehničko crtanje s primjenom 

AutoCAD-a“ autora doc. dr. sc. Irene Ištoka Otković, izv. prof. dr. sc. Željka Koškija i Martine 
Zagvozda, mag. ing. aedif.  
 
 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu za izdavanje jednog priručnika, kako slijedi:  
 
Autori: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić 
              Andrea Gross Bošković, dipl. ing. 
              Prof. dr. sc. Nada Paradžiković 
              Prof. dr. sc. Vlatka Rozman 
              Doc. dr. sc. Zlata Kralik 
              Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević 
              Doc. dr. sc. Vojislava Bursić 
              Dr. sc. Sanja Miloš 
               
Priručnik: Utjecaj poljoprivrede na kakvoću hrane u pograničnome području 
Recenzenti: Prof. dr. sc. Goran Kušec (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Prof. dr. sc. Zdravko Matotan (Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta 

u Mostaru) 
                     Prof. dr. sc. Mirjana Brmež (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                     Izv. prof. dr. sc. Domagoj Rastija (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
                      
 
Senat je prihvatio prijedlog Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost i donio sljedeću:  
 

ODLUKU 
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Daje se suglasnost za izdavanje priručnika pod nazivom „Utjecaj poljoprivrede na kakvoću hrane 

u pograničnome području“ autora prof. dr. sc. Zdenka Lončarića, Andreje Gross Bošković, dipl. 
ing., prof. dr. sc. Nade Paradžiković, prof. dr. sc. Vlatke Rozman, doc. dr. sc. Zlate Kralik, izv. 
prof. dr. sc. Renate Baličević, doc. dr. sc. Vojislava Bursića i dr. sc. Sanje Miloš.  
 
 
21. Prijedlog posebnih naknada na Sveučilištu i znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama 
 
Rektor Sveučilišta je predložio da u okviru ove točke dnevnog reda Senat izvijesti prof. dr. sc. 
Tomislav Mrčela, prorektor za financije i poslovne odnose i predsjednik Odbora za financijsko 
poslovanje i proračun. 
Prorektor je izvijestio nazočne da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici održanoj 3. srpnja 2015. dao pozitivno Mišljenje na Prijedlog 
posebnih naknada na Sveučilištu i znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama. 
Rektor je zahvalio Prorektoru i predložio da se članovi Senata očituju o posebnim naknadama. Senat je 
ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

 
 

ODLUKU 
o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i  

znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama 
 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 

22. Provedba internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuća u 
vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

 
U okviru ove točke dnevnog reda Rektor je izvijestio da je u materijalima za sjednicu dostavljen 
Prijedlog o raspisivanju 2. internog natječaja za sve djelatnike u znanstveno-nastavnim zvanjima 
Sveučilišta do 35 godina starosti za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta i kuća u vlasništvu 
Sveučilišta i predložio da s istim članove Senata upozna prof. dr. sc. Damir Markulak, prorektor za 
strategiju razvoja i prostorno planiranje. 
Prorektor je upoznao Senat s Prijedlogom 2. internog natječaja te istaknuo da se radi o sedam 
građevinskih zemljišta te dvije kuće s dvorom za koje je zatražena ponovna procjena vrijednosti te je 
sada umanjena za otprilike 40% u odnosu na prvotnu procjenu navedenu u natječaju koji je raspisan u 
mjesecu prosincu 2014. godine. Pravo podnošenja ponuda imali bi svi djelatnici do 35 godina starosti 
u znanstveno-nastavnim zvanjima na Sveučilištu i sastavnicama Sveučilišta. Nekretnine bi se 
prodavale u zatečenom zemljišno-knjižnom i katastarskom stanju, a ponuđena građevinska zemljišta 
isključivo u svrhu izgradnje kuća, a prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji. U Prijedlogu 2. 
internog natječaja navedena su građevinska zemljišta te kuće s dvorom koje se prodaju, zatim njihovi 
brojevi katastarskih čestica, površine iskazane u m², početna tržna cijena po m² i ukupna cijena u 
kunama. Zatim je Prorektor istaknuo da je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 
održanoj 29. lipnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje za provedbu 2. internog natječaja za prodaju 
neizgrađenoga građevinskog zemljišta i kuća u vlasništvu Sveučilišta.  
Nakon iznesenoga Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi i jednoglasno su 
prihvatili izneseni Prijedlog Internog natječaja i donijeli sljedeću  
 

ODLUKU 
o raspisivanju 2. internog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta 

i kuća u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
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23. Izmjene i dopune Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2015. godinu 

 
Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je izvijestio Senat da je u materijalima za sjednicu 
dostavljen Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. godinu, te 
istaknuo da je Studentski zbor Sveučilišta na sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine donio Odluku o 
prihvaćanju izmjena i dopuna Proračuna Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za 2015. godinu, na koju je Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici održanoj 
29. lipnja 2015. godine dao pozitivno mišljenje.   
Nakon iznesenoga Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao prijedloga i primjedbi na 
izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna proračuna 
Studentskog zbora Sveučilišta za 2015. godinu. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio 
sljedeću 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama proračuna  
Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za 2015. godinu  

 
Navedena Odluka je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 
24. Prijedlog raspodjele sredstava za studentske programe u 2015. godini 
 
Prorektor za financije i poslovne odnose Sveučilišta je u okviru točke 24. dnevnog reda izvijestio 
Senat da je u materijalima za sjednicu dostavljen Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za studentske 
programe u 2015. godini u ukupnom iznosu od 405.821,82 kn. Naime, Studentski zbor Sveučilišta je 
na sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine jednoglasno prihvatio rezultate Natječaja i Prijedlog 
raspodjele sredstava za studentske programe u 2015. godini, koje je donijelo Povjerenstvo za 
provođenje Natječaja te ga dostavio Senatu. Odbor za financijsko poslovanje i proračun na sjednici 
održanoj 29. lipnja 2015. godine dao je pozitivno mišljenje na dostavljeni Prijedlog raspodjele 
studentskih programa, koji se nalazi u materijalima za sjednicu Senata s pojedinačnim popisom 
projekata-nazivom projekta, predlagateljem, ukupnim iznosom te očekivanim i konačnim iznosom.   
Nakon iznesenoga Rektor Sveučilišta je otvorio raspravu. Senat nije imao prijedloga i primjedbi na 
izneseno te je Rektor predložio Senatu glasovanje o raspodjeli sredstava za studentske programe u 
2015. godini. Senat je ovaj prijedlog prihvatio i jednoglasno donio sljedeću 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava za studenske programe u 2015. godini  
 

Prihvaćaju se rezultati Natječaja za studenske programe u 2015. godini s Prijedlogom 
raspodjele sredstava za studentske programe u 2015. godini u iznosu od 405.821,82 kn.  

 
 
25. Davanje suglasnosti:  
 
Prorektor za financije i poslovne odnose je izvijestio članove Senata da je u okviru točke 25. dnevnog 
reda potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta i prof. dr. sc. Dragi 
Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, kako slijedi: 
 
25.1.  prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za potpisivanje ugovora u postupku 

javne nabave čiji su predmet radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i 
multimedijskog centra Osijek – I. faza u iznosu od 17.785.475,49 kn bez PDV-a 

 
Prorektor je izvijesto da je potrebno dati suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta za 
potpisivanje ugovora s ponuditeljem Gradnja d.o.o. Osijek u postupku javne nabave čiji su predmet 
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radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek – I. faza u iznosu od 
17.785.475,49 kn bez PDV-a. Odbor za financijsko poslovanje i proračun je na sjednici održanoj 29. 
lipnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje suglasnosti za potpisivanje gore navedenog 
ugovora. Uz navedeni Prijedlog Odluke kojom se daje sugalasnost za potpisivanje ugovora te 
Mišljenje Odobra za financijsko poslovanje i proračun od 29. lipnja 2015. godine u materijalima za 
sjednicu dostavljena je na uvid i Odluka o odabiru – najpovoljnije ponude u postpku javne nabave od 
11. lipnja 2015. godine.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Željku Turkalju, rektoru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za potpisivanje ugovora s ponuditeljem Gradnja d.o.o. Osijek u postupku javne nabave 
čiji su predmet radovi na izgradnji zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijskog centra Osijek-
I. faza u iznosu od 17.785.475,49 kn bez PDV-a.  
 
25.2. prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta za potpisivanje 

Ugovora "Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama" (CroMycoScreen) u iznosu od 
776.078,34 kn 

 
Prorektor je izvijesto da je Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek uputio Senatu zamolbu za davanje 
suglasnosti za potpisivanje ugovora vezanog za projekt u sklopu Poziva HR.3.2.01. istraživačke 
stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada pod nazivom „Pojavnost 
mikotoksina u hrvatskim žitaricama” u iznosu od 776.078,34. Odbor za financijsko poslovanje i 
proračun je na sjednici održanoj 29. lipnja 2015. godine dao pozitivno Mišljenje na davanje 
suglasnosti prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek za 
potpisivanje gore navedenog Ugovora.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Dragi Šubariću, dekanu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek za potpisivanje ugovora za projekt „Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama“ 
(CroMycoScreen) na iznos od 776.078,34 kn. 
 
 
26. Potvrda i imenovanje Tugomira Kuduza, prof. za ravnatelja Studentskog centra u Osijeku 
 
Prof. dr. sc. Rudolf Scitovski, prorektor za znanost, tehnologije, projekte i međunarodnu suradnju i 
predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku izvijestio je članove Senata da je u 
materijalima za sjednicu dostavljena cjelokupna dokumentacija o provedenom postupku izbora i 
imenovanja ravnatelja Studenskog centra u Osijeku, koja sadrži: Životopis, Opis stručnog rada i 
Program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje, Izvješće Povjerenstva za izbor ravnatelja o 
pregledu prijava i natječajne dokumentacije pristupnika Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
Studentskog centra u Osijeku od 23. travnja 2015. godine, Odluku o imenovanju Izbornog 
povjerenstva za provedbu postupku izbora tajnim glasovanjem ravnatelja Studentskog centra u 
Osijeku, Zapisnik 16. sjednice Upravnog vijeća od 6. svibnja 2015. godine, Zapisnik Izbornog 
povjerenstva o provedbi postupka izbora ravnatelja Studentskog centra u Osijeku od 6. svibnja 2015. 
godine o imenovanju ravnatelja Studentskog centra u Osijek za mandatno razdoblje od 2015. do 2019. 
godine.  
Postupak izbora ravnatelja Studenskog centra proveden je u skladu sa Statutom Sveučilišta i Statutom 
Studentskog centra u Osijeku i Tugomir Kuduz, prof. jednoglasno je izabran na sjednici Upravnog 
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vijeća od 6. svibnja 2015. godine i imenovan za ravnatelja Studentskog centra u Osijeku za mandatno 
razdoblje 2015. do 2019. godine.  
Nakon iznesenog Rektor je otvorio raspravu. Članovi Senata nisu imali primjedbi na navedeno te su 
jednoglasno donijeli   
 

ODLUKU 
o potvrđivanju imenovanja Tugomira Kuduza, prof. za ravnatelja 

Studentskog centra u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
za mandatno razdoblje od 2015. do 2019. godine 

 
Potvrđuje se imenovanje Tugomira Kuduza, prof. za ravnatelja Studentskog centra u Osijeku u 
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za mandatno razdoblje od 2015. do 
2019. godine.  
 
27. Različito 
 
27.1. Početak izgradnje nove zgrade Sveučilišne knjižnice i multimedijalog centra u 

Sveučilišnom campusu – poziv 
 
Rektor Sveučilišta je uputio poziv na sveučilišnu svečanost u povodu početka izgradnje nove zgrade 
Sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra u Sveučilišnom campusu 14. srpnja 2015. godine s 
početkom u 10.00 sati u Auli Poljoprivrednog fakulteta u Sveučilišnom campusu. 
 
27.2. Osječko ljeto mladih 
 
Dalibor Tufeković, predsjednik Studentskog zbora je izvijestio nazočne da će se ovogodišnje „Osječko 
ljeto mladih" održati početkom mjeseca rujna te je uputio zamolbu dekanima znanstveno/umjetničko-
nastavnih sastavnica da na različite načine pomognu pri realizaciji (sponzorstvu) 35. „Osječkog ljeta 
mladih“.  
 
27.3.  m-UNIOS - projekt za provedbu u akademskoj 2015./2016. godini  
 
Predsjednik Studentskog zbora je izvijestio nazočne da je Studentski zbor Sveučilišta pokrenuo 
inicijativu i realizaciju ideje o mobilnoj aplikaciji namijenjenoj studentima, ali i profesorima, 
asistentima, demonstratorima Sveučilišta koja bi obuhvatila 20000 akademskih građana Sveučilišta. 
Početna ideja je da studenti uz sinergiju različitih fakulteta i mentorstvo kroz razne kolegije naprave 
odličnu aplikaciju koja će biti dostupna na tri platforme (Android, iOS i Windows) kroz koju će 
dobivati sve informacije od upisa na fakultet, kroz studij i studiranje, do studentskih partija i 
studentske prehrane… Projekt je podijeljen na 5 faza, a u njegovoj realizaciji sudjelovali bi po fazama: 
1. faza-Ekonomski fakultet, 2. faza-Elektrotehnički fakultet, 3. faza-IT tvrtka, 4. faza-Odjel za 
kulturologiju i 5. faza-Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Mobilna aplikacija obuhvatila bi 
sljedeći sadržaj: kartu „Campus-a“, informacije o svim sastavnicama, odabir fakulteta/studija, raspored 
ispita po danima, raspored predavanja, radio TV UNIOS popratni video sadržaji, meni hrane u svim 
menzama po danima, studentski servis ponuda poslova, studentski servis uvid u uplate, raspored 
sportskih natjecanja, login s Carnet podatcima ili studomat podatcima, diskusije s ljudima iz istih 
smjerova (komunikacija, povezanost), uvid u ocjene i rezultate i napredak, real-time notifiakcije za 
ispite i poruke prijatelja, odjeljak gdje se nalaze svi korisnici s fakulteta koji imaju aplikaciju i gdje 
mogu svi međusobno komunicirati, online seminari, webmail, pristup X-ici, informacije o studentskim 
događajima, edukacijama, humanitarnim akcijama, informacije o natječajima i sadržajima stranice 
Sveučilišnog zbora, obavijest za prijavu i odjavu ispita bar 12h prije, kalendar za unošenje obaveza i 
podsjetnika, informacije o studentskim domovima te informacije o mjestima gdje postoje studentske 
kantine.  
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Nakon toga prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta je zahvalio članovima Senata na 
sudjelovanju u radu 8. sjednice Senata u akademskoj 2014./2015. godini i zaključio sjednicu u 11.10  
sati.  
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 

     Prof. dr. sc. Željko Turkalj 
 
 
 


