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Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
S E N A T  
 

Z A P I S N I K 
 
Izvanredne sjednice Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem 
tekstu: Senat) u akademskoj 2015./2016. godini, održane 17. lipnja 2016. godine 
elektroničkom obliku u skladu s Poslovnikom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku ( u daljnjem tekstu: Senat). 
 
Članovi Senata dostavili su elektroničkim putem svoju suglasnost kako slijedi: 
 
1. Prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta 
2.  Prof. dr. sc. Mirta Benšić, pročelnica, Prirodne znanosti/Odjel za matematiku 
3.  Doc. dr. sc. Berislav Marković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za kemiju 
4.  Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za biologiju 
5.  Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, pročelnik, Prirodne znanosti/Odjel za fiziku  
6.  Prof. dr. sc. Vladimir Cini, dekan, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
7.  Prof. dr. sc. Drago Žagar, dekan, Tehničke znanosti/Fakultet elektrotehnike, računarstva 

i informacijskih tehnologija  
8.   Prof. dr. sc. Damir Varevac, dekan, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
9.   Prof. dr. sc. Ivan Samardžić, dekan,Tehničke znanosti/Strojarski fakultet  
10. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, Biomedicina i zdravstvo/Medicinski fakultet 
11. Prof. dr. sc. Vlado Guberac, dekan, Biotehničke znanosti/Poljoprivredni fakultet  
12. Prof. dr. sc. Drago Šubarić, dekan, Biotehničke znanosti/Prehrambeno-tehnološki 

fakultet 
13. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, dekan, 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, pročelnica, 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 
 
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    
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Suglasnost nisu dostavili kako slijedi:: 
 

1.  Dario Iljkić, dipl. ing., asistent Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
2. Nikola Tufeković, student i predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
3. Marija Bježančević, studentica i članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Tehničke znanosti/Građevinski fakultet 
  4. Tomislav Mikulić, student i član Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Društvene znanosti/Ekonomski fakultet 
 
Na temelju suglasnosti članova Senata vijeća vidljivo je da je od 25 članova Senata 21 član 
Senata dostavio svoju suglasnost elektoničkim putem, stoga je Senat moglo pravovaljano 
odlučivati 
 

Članovima Senata dostavljen je u elektroničkim putem Poziv s dnevnim redom te materijali 
uz točku dnevnog reda kako slijedi: 
 

D n e v n i   r e d  
 
1. Ustroj integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna 

medicina na Medicinskom fakultetu Osijek od akademske godine 2016./2017.  
 
• Izvješće Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i stručne studije o vrednovanju 

studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 

• Prijedlog Odluke-ustroj integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek 

 
Članovi Senata nisu dostavili primjedbe na predloženi dnevni red, stoga je predloženi dnevni 
red elektroničkim putem prihvaćen u cijelosti. 
 
1. Ustroj integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna 

medicina na Medicinskom fakultetu Osijek od akademske godine 2016./2017.  
 
Elektroničkim putem svim članovima Senata u okviru navedene točke dostavljeni su 
materijali, kako slijedi: pozitivno Izvješće Povjerenstva za preddiplomske, diplomske i 
stručne studije o vrednovanju studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom fakultetu Osijek od 14. lipnja 2016. 
godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) i Prijedlog Odluke o ustroju i izvedbi integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na Medicinskom 
fakultetu Osijek. Povjerenstvo za preddiplomske, diplomske i stručne studije Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je na sjednici održanoj 
14. lipnja 2016. godine, provelo 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 i izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilima za vrednovanje studijskih programa 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravila), a na temelju 
prijedloga Elaborata studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija Dentalna medicina (u daljnjem tekstu: Elaborat) postupak vrednovanja 
studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna 
medicina na Medicinskom fakultetu-Predlagatelj. Povjerenstvo je utvrdilo da je Fakultetsko 
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vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donijelo Odluku o 
prihvaćanju prijedloga novoga studijskog programa integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina. Povjerenstvo je iz priložene 
dokumentacije uz Elaborat utvrdilo da je Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku u skladu s Pravilima s liste predloženih recenzenata imenovalo recenzente, kako 
slijedi: prof. dr. sc. Dragoslav Stamenković, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 
prof. dr. sc. Igor Kopač, Medicinski fakultet Univerza v Ljubljani, prof. dr. sc. Dubravka 
Marković, Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu i doc. dr. sc. Davor Seifert, 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Elaborat sadrži sve 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. Zaključna preporuka recenzenata je 
da se studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 
Dentalne medicine prihvati uz manje izmjene. Povjerenstvo je na temelju mišljenja jednog 
recenzenta zatražilo od Predlagatelja očitovanje o primjedbama recenzenta nakon čega je 
Predlagatelj uputio 1. lipnja 2016. godine, Povjerenstvu očitovanje Medicinskog fakulteta iz 
kojega vidljivo da su uvažavajući navedeno mišljenje jednog recenzenta primjedbe 
djelomično prihvaćene i zaključna preporuka je da se studijski program navedenog studija 
prihvati.  
Navedeno Izvješće Povjerenstva je u prilogu ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 
 

Članovi Senata nisu imali primjedbe niti prijedloge za izmjene ili dopune prijedloga i 
obrazloženja Povjerenstva, stoga su prihvatili su Izvješće s prijedlogom Povjerenstva o 
prihvaćanju Elaborata i donošenju Odluke o ustroju i izvedbi studijskog programa 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina na 
Medicinskom fakultetu Osijek i donijeli sljedeću  
 

O D L U K U 
 

1. Prihvaća se Elaborat studijskog programa integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina 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 integrirani preddiplomski 
sveučilišni studij Dentalna medicina od akademske godine 2016./2017. 

3. Studij naveden u točki 2. ove Odluke traje šest godina i završetkom studija stječe se 
360 ECTS bodova.  

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

 
Nakon dostavljenih svih suglasnosti u elektroničkom obliku članova Senata izvanredna 
sjednica Senata zaključena je u 12.00 sati.   
 
          Zapisnik sastavila 
 
    Snježana Bravić, upr. prav. 

                          REKTOR 
 
            Prof. dr. sc. Željko Turkalj 

 
 


