ZAPISNIK
19. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu održane u akademskoj godini 2006./2007. dana
20. 09. 2007. godine s početkom u 11,00 sati na «Seoskom domaćinstvu Podgažul» u
Gažulu na otoku Braču

Sjednici su nazočni slijedeći članovi Senata:
1. Prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjedavajući
Čelnici sastavnica
2. Prof. dr. sc. Zlatan Reić, dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu
3. Prof. dr. sc. Dinko Begušić, dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje u Splitu
4. Prof. dr. sc. Nikola Rausavljević, dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih
znanosti i kineziologije u Splitu
5. Prof. dr. sc. Roko Andričević, dekan Grañevinsko-arhitektonskog fakulteta u
Splitu
6. Prof. dr. sc. Marinko Vidović, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu
7. Prof. dr. sc. Ivka Klarić, dekanica Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu
8. Prof. dr. sc. Miljenko Grgić, dekan Umjetničke akademije u Splitu
9. Prof. dr. sc. Perica Cetinić, pročelnik Sveučilišnog studijskog centra za studije
mora u Splitu
10. Mr. sc. Bože Plazibat, pročelnik Sveučilišnog studijskog centra za stručne
studije u Splitu
11. Gordana Raos, dipl. iur., ravnateljica Studentskog centra u Splitu
12. Mr. sc. Petar Krolo, ravnatelj Sveučilišne knjižnice u Splitu
Predstavnici znanstvenih područja i područja umjetnosti
13. Prof. dr. sc. Igor Duplančić, predstavnik područja tehničkih znanosti
14. Prof. dr. sc. Šimun Anñelinović, predstavnik područja biomedicine i zdravstva
15. Prof. dr. sc. Ljerka Šimunković, predstavnica područja humanističkih znanosti
Predstavnici zaposlenika
16. Prof. dr. sc. Tomislav Kilić, predstavnik kategorije «izvanredni profesori,
docenti, suradnici i nastavna zvanja»
17. Paula Vučemilović Šimunović, dipl. iur., predstavnik kategorije «ostali
zaposlenici»
Predstavnici studenata
18. Nikša Jajac, dipl. ing, predstavnik studenata poslijediplomskih studija
19. Ivan Peronja, predstavnik studenata dodiplomskih (preddiplomskih, diplomskih
i integriranih) studija
20. Mia Perić, predstavnica studenata dodiplomskih (preddiplomskih, diplomskih i
integriranih) studija
21. Ante Bosnić, predstavnik studenata dodiplomskih (preddiplomskih, diplomskih
i integriranih) studija
22.
Pored članova Senata sjednici su nazočni i:
Prorektori
1. Prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor
2. Prof. dr. sc. Želko Domazet, prorektor
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3. Prof. dr. sc. Dragan Bolanča, prorektor
Ostali nazočni
1. Prof. dr. sc. Zoran ðogaš, prodekan Medicinskog fakulteta u Splitu
2. Doc. dr. sc. Saša Šegvić, prodekan Pravnog fakulteta u Splitu
3. Doc. dr. sc. Željko Radić, prodekan Pravnog fakulteta u Splitu
4. Dr. sc. Marko Tomašević, viši predavač, voditelj izvanrednih studija Pomorskog
fakulteta u Splitu
5. Prof. dr. sc. Rino Lucić, predsjednik Regionalnog vijeća Nezavisnog sindikata
znanosti i visokog obrazovanja
6. Smiljana Bezić, dipl. iur., predsjednica Povjerenstva za stambenu problematiku
Sveučilišta u Splitu
7. Josip Alajbeg, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Splitu
8. Jadranka Perkov, dipl. oec., rukovoditeljica odjela za financije i računovodstvo
Sveučilišta u Splitu
9. Tonći Zakarija, dipl. iur.
Rektor dr. sc. Ivan Pavić pozdravio je sve nazočne.
Nakon toga je jednoglasno utvrñen sljedeći:
D n e v n i r e d:
1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu,
2. Izvještaj o rezultatima upisa u I. godinu studija u akademskoj 2007./2008. godini,
3. Pokretanje postupka usvajanja programa specijalističkog stručnog studija
„Radiološka tehnologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu,
4. Pokretanje postupka za ishoñenje suglasnosti za izvoñenje dislociranog stručnog
studija „Brodogradnje“ u Vodicama,
5. Donošenje odluke o postupku izmjena studijskih programa,
6. Potvrda izbora dr. sc. Ante Munjize, dipl. ing. grañ., u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora - trajno zvanje,
7. Potvrda izbora prof. dr. sc. Luke Tomaševića za dekana Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu,
8. Donošenje Pravilnika o počasnom doktoratu Sveučilišta u Splitu,
9. Donošenje Pravilnika o priznanjima Sveučilišta u Splitu,
10. Nastava na engleskom jeziku na sastavnicama Sveučilišta u Splitu,
11. a)Prijedlog financijskog plana Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2008. – 2010. godine,
11. b) Prijedlog financijskog plana Studentskog centra u Splitu za razdoblje 2008. – 2010.
godine
12. Raspodjela sredstava priskrbljenih sukladno članku 163. st. 2. Statuta Sveučilišta u
Splitu,
13. Kalendar nastavne djelatnosti na Sveučilištu u Splitu u akademskoj 2007./2008.
godini,
14. Utvrñivanje mogućnosti paralelnog studiranja dvaju studija u statusu redovitog
studenta,
15. Izvještaj o aktivnostima na projektu izgradnje Sveučilišnog kampusa Visoka,
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16. Odluka o doznačavanju sredstava iz troškova razredbenog postupka Studentskom
zboru i njegovim podružnicama,
17. Problematika subvencioniranih stambenih kredita,
18. Suglasnost za otpis potraživanja Studentskog centra u Splitu prema Republici
Hrvatskoj - Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa.
1. Ovjera zapisnika 18. sjednice Senata Sveučilišta u Splitu
Zapisnik 18. sjednice jednoglasno je usvojen, nakon što je jednoglasno usvojen prijedlog
dr. sc. Zorana ðogaša da se na str. 11. u točki 19. dnevnog reda, u točki 1. odluke riječi
«stambenu problematiku» zamijene riječima «znanstveno-nastavnu literaturu».
Primjedbe dr. sc. Miljenka Grgića, koje u pisanom obliku predstavljaju sastavni dio ovog
zapisnika, nisu usvojene.
2. Izvještaj o rezultatima upisa u I. godinu studija u akademskoj 2007./2008. godini
Prorektor dr. sc. Igor Zanchi podnio je izvješće o rezultatima upisa u I. godinu studija u
akademskoj godini 2007./2008. s odgovarajućim tablicama koje su sastavni dio ovog
zapisnika.
Nakon provedene opsežne rasprave, jednoglasno je zaključeno da rezultati upisa načelno
nisu u potpunosti zadovoljavajući, te da o predmetnoj problematici treba održati posebnu
tematsku sjednicu.
Takoñer je zaključeno da su za studije matematike i fizike rezultati izrazito loši, unatoč
deficitarnosti kadrova na tržištu rada, te da treba odmah poduzeti stimulativne mjere za
upis predmetnih studija, pa je stoga jednoglasno donesena sljedeća
ODLUKA
1. Svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog studija jednopredmetne
matematike, jednopredmetne fizike te studija matematike i fizike imat će tu prvu godinu
(akademsku/kalendarsku ovisno o tome na koje razdoblje će se dodjeljivati) pravo na
državnu stipendiju iz kvote državnih stipendija koje pripadaju Sveučilištu u Splitu,
počevši od akademske godine 2007./2008. pa nadalje.
2. Predlaže se Studentskom centru u Splitu svim studentima koji prvi put upisuju prvu
godinu preddiplomskog studija jednopredmetne matematike, jednopredmetne fizike te
studija matematike i fizike, kojima je smještaj u Splitu potreban, tijekom te akademske
godine, odobriti pravo na smještaj u studentskom domu, počevši od akademske godine
2008./2009. pa nadalje.
3. Pokretanje postupka usvajanja programa specijalističkog stručnog studija
„Radiološka tehnologija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
Prorektor dr. sc. Igor Zanchi izvijestio je da je Povjerenstvo za studije zaprimilo program
specijalističkog stručnog studija „Radiološka tehnologija“ Medicinskog fakulteta u
Splitu, te da se po istom postupa po ustanovljenoj proceduri.
4. Pokretanje postupka za ishoñenje suglasnosti za izvoñenje dislociranog stručnog
studija:
a) «Brodogradnje» u Vodicama
Nakon uvodnog izlaganja rektora i dr. sc. Dinka Begušića, jednoglasno je donesena
sljedeća
ODLUKA
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Prihvaća se inicijativa Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te se
pokreće postupak za ishoñenje dopusnice za izvoñenje dislociranog stručnog studija
Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu «Brodogradnja» u Vodicama.
b) «Kemijska tehnologija - smjer Prehrambena tehnologija» u Benkovcu
Nakon uvodnog izlaganja rektora i dr. sc. Ivke Klarić, jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Prihvaća se inicijativa Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu te se pokreće postupak se
za ishoñenje dopusnice za izvoñenje dislociranog stručnog studija Kemijsko tehnološkog fakulteta u Splitu «Kemijska tehnologija - smjer Prehrambena tehnologija» u
Benkovcu.
5. Donošenje odluke o postupku izmjena studijskih programa
Nakon uvodnog izlaganja prorektora dr. sc. Igora Zanchija, te provedene rasprave,
jednoglasno je zaključeno da za Senat uopće nije problematična raspodjela ovlasti
izmeñu Sveučilišta i sastavnica, nego da preko Rektorskog zbora treba pokušati
redefinirati limite izmeñu Sveučilišta i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.
6. Potvrda izbora dr. sc. Ante Munjize, dipl. ing. grañ., u naslovno znanstvenonastavno zvanje redovitog profesora - trajno zvanje
Na temelju čl. 93. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a
sukladno izvješću dekana Grañevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc.
Roka Andričevića, jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Potvrñuje se izbor dr. sc. Ante Munjize u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora - trajno zvanje, za područje tehničke znanosti, polje grañevinarstvo, grana
nosive konstrukcije, na Grañevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu.
7. Potvrda izbora prof. dr. sc. Luke Tomaševića za dekana Katoličkog bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu
Na osnovu čl. 19. st. 1. t. l4. Statuta Sveučilišta u Splitu, jednoglasno je donesena
sljedeća
ODLUKA
1. Potvrñuje se izbor prof. dr. sc. Luke Tomaševića za dekana Katoličkog bogoslovnog
fakulteta u Splitu za akademske godine 2007./2008. i 2008./2009.
2. Potvrda iz točke 1. ove Odluke uvjetovana je suglasnošću i Kongregacije za katolički
odgoj.
8. Donošenje Pravilnika o počasnom doktoratu Sveučilišta u Splitu
Nakon uvodnog izlaganja prorektora dr. sc. Dragana Bolanče, jednoglasno je, s
usvojenim amandmanima, donesena sljedeća
ODLUKA
Usvaja se Pravilnik o počasnom doktoratu Sveučilišta u Splitu koji je sastavni dio ove
Odluke.
Rektor je pozvao čelnike sastavnica da do sljedeće sjednice Senata dostave Senatu
prijedloge za dodjelu počasnog doktorata, ukoliko ih imaju.
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9. Donošenje Pravilnika o priznanjima Sveučilišta u Splitu
Nakon uvodnog izlaganja prorektora dr. sc. Dragana Bolanče, jednoglasno je, s
usvojenim amandmanima, donesena sljedeća
ODLUKA
Usvaja se Pravilnik o priznanjima Sveučilišta u Splitu koji je sastavni dio ove Odluke.
Rektor je pozvao čelnike sastavnica da do sljedeće sjednice Senata dostave Senatu
prijedloge za dodjelu priznanja Sveučilišta, ukoliko ih imaju.
10. Nastava na engleskom jeziku na sastavnicama Sveučilišta u Splitu
Nakon uvodnog izlaganja rektora, jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
1. Sve znanstveno-nastavne i nastavne sastavnice Sveučilišta u Splitu dužne su u
akademskoj godini 2007./2008. organizirati nastavu uz hrvatski i na engleskom jeziku iz
najmanje jednog od svojih kolegija koji će biti otvoren za studente te sastavnice, studente
drugih sastavnica te studente drugih tuzemnih i inozemnih sveučilišta.
2. Kolegij položen na engleskom jeziku imat će za studenta istu vrijednost kao i taj
kolegij položen na hrvatskom jeziku.
3. Sredstva za nastavu na engleskom jeziku za jedan kolegij po svakoj sastavnici isplatit
će se iz iznosa koji pripada Sveučilištu u Splitu za razvojne programe na temelju čl. 163.
st. 3. Statuta Sveučilišta u Splitu i to na način da se nastavnicima isplati izravno iznos u
protuvrijednosti 50 EUR-a brutto za sat nastave.
4. Sastavnice su dužne najkasnije do 04. listopada 2007. dostaviti Sveučilištu u Splitu
prijedloge kolegija koje je sastavnica spremna izvoditi na engleskom jeziku.
11. a) Prijedlog financijskog plana Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2008. – 2010.
godine
Nakon uvodnog obrazloženja rektora i Jadranke Perkov, jednoglasno je donesena
sljedeća
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2008. - 2010.
koji s pripadajućim tablicama predstavlja sastavni dio ove Odluke.
b) Prijedlog financijskog plana Studentskog centra u Splitu za razdoblje 2008. –
2010. godine
Nakon uvodnog izlaganja Jadranke Perkov, jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Studentskog centra u Splitu za razdoblje 2008. 2010. koji s pripadajućim tablicama predstavlja sastavni dio ove Odluke.
12. Raspodjela sredstava priskrbljenih sukladno članku 163. st. 2. Statuta
Sveučilišta u Splitu
U svezi raspodjeli sredstava za «razvojne programe» u smislu čl. 163. st. 3. Statuta
Sveučilišta u Splitu, a koji stavak predviña da «sastavnice Sveučilišta rasporeñuju 3% od
ostvarenih bruto prihoda od školarina, umjetničkih i stručnih projekata, elaborata i
ekspertiza te najma prostora u proračun Sveučilišta za kapitalna ulaganja i razvojne
programe», jednoglasno je zaključeno kako bi izmeñu ostalog sredstva iz tih izvora
trebalo iskoristiti za sljedeće razvojne programe:
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a)
stimulaciju izvoñenja nastave na engleskom jeziku
b)
stimulaciju izdavaštva sveučilišnih udžbenika i priručnika
c)
stimulaciju objavljivanja znanstvenih radova u meñunarodnim edicijama (samo
c.c.
radovi i drugi radovi ekvivalentne razine)
Što se tiče korištenja gore navedenih sredstava za djelatnosti pod b) i c), Povjerenstvo za
znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Splitu predložiti će konkretne modalitete za
razdiobu predmetnih sredstava.
13. Kalendar nastavne djelatnosti na Sveučilištu u Splitu u akademskoj 2007./2008.
godini
Nakon uvodnog izlaganja prorektora dr. sc. Igora Zanchija, te usvojenih amandmana
jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Usvaja se kalendar nastavne djelatnosti u akademskoj godini 2007./2008. koji čini
sastavni dio ove Odluke.
14. Utvrñivanje mogućnosti paralelnog studiranja dvaju studija u statusu redovitog
studenta
U svezi problematike paralelnog studiranja dvaju studija u statusu redovitog studenta,
jednoglasno je zaključeno da će rektor s predmetnim upoznati Rektorski zbor kako bi se
na nivou svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj ujednačila rješenja.
15. Izvještaj o aktivnostima na projektu izgradnje Sveučilišnog kampusa Visoka
Izviješće o aktivnostima vezanim za izgradnju Sveučilišnog kampusa od 20. rujna
2007.g. podnio je prorektor dr. sc. Želko Domazet. Izvješće je primljeno na znanje i
predstavlja sastavni dio ovog zapisnika.
16. Odluka o doznačavanju sredstava iz upisnina Studentskom zboru i njegovim
podružnicama
Nakon uvodnog izlaganja rektora, jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Sve znanstveno-nastavne i nastavne sastavnice Sveučilišta u Splitu dužne su iz sredstava
od upisnina uplatiti Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu, te podružnici Studentskog
zbora s te sastavnice, iznos od po 15,00 kuna po upisanom studentu.
17. Problematika subvencioniranih stambenih kredita
Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
a) Prihvaćaju se prijedlozi Povjerenstva za stambenu problematiku od 19. rujna 2007.
koji su sastavni dio ove odluke.
b) U okviru kvote stambenih kredita koja je pripala Sveučilištu u Splitu Senat će na
prijedlog rektora dodijeliti odreñen broj prava na stambeni kredit izvan redovne rang liste
Povjerenstva za stambenu problematiku i to najviše 10% od ukupnog broja iz kvote
Sveučilišta u Splitu, dok će konkretan broj prava na stambeni kredit izvan redovne rang
liste predložiti rektor na sljedećoj sjednici Senata.
c) Zaposlenicima koji su usvajanjem novih akata izostavljeni iz kruga osoba legitimiranih
za dobivanje subvencioniranih kredita naknaditi će se nužni troškovi za sudske, upravne
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pristojbe te javnobilježničke pristojbe i nagrade koje su isti imali povodom poništenog
natječaja od 17. srpnja 2007. godine, ukoliko u roku od 15 dana od dana obavijesti
rektora zatraže naknadu istih troškova.
18. Suglasnost za otpis potraživanja Studentskog centra u Splitu prema Republici
Hrvatskoj - Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
Nakon uvodnog izlaganja rektora i ravnateljice Studentskog centra u Splitu Gordane
Raos, dipl. iur., jednoglasno je donesena sljedeća
ODLUKA
Na temelju čl. 16. st. 1. Statuta Studentskog centra u Splitu, daje se suglasnost
Studentskom centru u Splitu za otpis potraživanja Studentskog centra u Splitu prema
Republici Hrvatskoj- Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u iznosu od
2.771.775,46 kuna za 2004.g. (s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama) i
3.634.808,91 kuna za 2005.g., (s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama), a
sukladno prijedlogu Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
od 07. veljače 2007., KLASA: 602-11/07-02/04, Urboj: 355-03-07-03, pod uvjetom da
Republika Hrvatska - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pokrije sva buduća
dugovanja Studentskog centra u Splitu prema dobavljačima, te da uvaži zahtjev
Studentskog centra u Splitu za povećanjem proračuna Studentskog centra u Splitu za
2008.g.

ZAPISNIK SASTAVIO

REKTOR

Tonći Zakarija, dipl. iur.

Prof. dr. sc. Ivan Pavić
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