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ZAPISNIK
sa 459. redovne sjednice FAKULTETSKOG VIJEĆA Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane 03.
travnja 2012. godine
PRISUTNI .
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, prof. Ivan Crnković, prof. Nenad Fabijanić,
prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Mladen Jošić, prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.
Ljubomir Miščević, prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Neidhardt dr.sc. Velimir, prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci,
prof. Veljko Oluić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc. Lenko Pleština, prof. Tonči Žarnić, prof.dr.sc. Jasenka
Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Ljerka Biondić, prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc. Sanja Filep, prof. Igor Franić, prof.
Miroslav Geng, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.mr.sc. Boris Koružnjak, prof.dr.sc.
Nenad Lipovac, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof. Goran Rako, prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Ariana Štulhofer,
prof.dr.sc. Andrej Uchytil, prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc. Mateo Biluš,
doc.dr.sc. Bojana Bojanić, doc. Tin Sven Franić, doc.dr.sc. Josip Galić, Jakšić dr.sc. Nataša, doc. Siniša Justić,
doc. Vladimir Kasun, doc.dr.sc. Zlatko Karač, doc.dr.sc. Damir Krajnik, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, doc. Petar Mišković,
doc. Iva Muraj, doc. Branimir Rajčić, doc. Mia Roth Čerina, doc.dr.sc. Krunoslav Šmit, doc.mr.sc. Sonja Tadej,
doc.dr.sc. Zoran Veršić, doc. Gordana Žaja, prof. Stipe Brčić, prof.dr.sc. Feđa Vukić, pred. Luka Korlaet, pred.
Ivana Ergić, v.pred.mr.sc. Nikoleta Sudeta, pred. Dunja Mandić, pred. Vanja Rister, pred. Berislav Medić,
asist.mr.sc. Roberto Vdović, pred. Nenad Turčić, Ivanković dr.sc. Vedran, Smokvina Marina, Kristina Careva,
pred.mr.sc. Dubravko Bačić, pred.mr. Dalibor Vračan, v.pred. Zlatko Klanac, pred.mr.sc. Alan Braun, Oberman Tin,
Pap Morana
ISPRIČANI:
prof. Teufik Galijašević, prof.dr.sc. Bojan Baletić, prof.dr.sc. Dražen Juračić, prof. Vlahović Dragomir, prof. Renata
Waldgoni, doc. Neda Cilinger, doc. Modrčin Leo, doc. Paver-Njirić Helena, doc. Ivica Plavec, dr.sc. Šimunić Buršić
Marina, v.pred.mr.sc. Neda Borić, Ivan Škugor
PREDSTAVNICI STUDENATA:
Marija Rupa, Ivana Šajn, Ivo Žarko
OSTALI PRISUTNI:
Deanka Hirjan - tajnik fakulteta, Igor Ekštajn, v.pred.mr.sc. Božica Hajsig, Ljiljana Loina-Hohnjec - zapisničar
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te moli za dopunu dnevnog reda i to: 12a)
Prijedlog kandidata za „Nagradu Vladimir Nazor“ - godišnja i nagrada za životno djelo; 12b) Izvješće stručnog
povjerenstva povodom natječaja za izbor jednog znanstvenog novaka; 12c) Prijedlog Pravilnika o Sigurnosnoj
politici informacijskih sustava na AF, te 16a) Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika znanstvenonastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor trajno u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i
urbanizam, grana urbanizam i prostorno planiranje i imenovanje stručnog povjerenstva i 16b) Prijedlog Plana
nabave Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu. Uz navedene dopune dekan daje na
usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Utvrđivanje dnevnog reda
2.
Prihvat zapisnika sa 458. redovne sjednice
3.
Izvješće dekana
4.
Izvješće prodekana za nastavu
5.
Izvješće prodekana za znanost
6.
Izvješće prodekana za poslovanje
7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
8.
Izvješće voditelja Studija dizajna
9.
Izvješće predstojnika katedri
10. Izvješće predstojnika zavoda

11.
12.

Izvješće predsjednika povjerenstava
Izvješće studentskih predstavnika

***
Prijedlog kandidata za „Nagradu Vladimir Nazor“ - godišnja i nagrada za životno djelo
Izvješće stručnog povjerenstva povodom natječaja za izbor jednog znanstvenog novaka
Prijedlog Pravilnika o Sigurnosnoj politici informacijskih sustava na AF
Izvješće mentora i imenovanje povjerenstva za ocjenu u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Idisa
Turata, dipl.ing.arh., pod naslovom „Arhitektura „gotovih elemenata“ - projektiranje metodom slaganja i
prilagođavanja ranije pripremljenih sklopova i fragmenata“
14. Potvrda Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničkonastavno zvanje i radno mjesto docent za Miu Roth Čerina
15. Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje i
radno mjesto predavač za Nenada Turčića
16. Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u
području prirodnih znanosti, polje matematika
16a) Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti
profesor trajno u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam, grana urbanizam i prostorno
planiranje i imenovanje stručnog povjerenstva
16b) Prijedlog Plana nabave Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu
12a)
12b)
12c)
13.

TOČKA 1.
Dnevni red je uz navedene dopune jednoglasno prihvaćen.
TOČKA 2.
Zapisnik sa 458. redovne sjednice prihvaćen je bez primjedbi.
TOČKA 3.
Izvješće dekana
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak upućuje čestitke doc.dr.sc. Zlatku Karaču koji je imenovan za člana Državnog vijeća za
kulturna dobra. Također je imenovan kao ekspert u Odbor za obnovu dubrovačke katedrale.
Svi članovi Fakultetskog vijeća pridružuju se čestitkama.
Dekan upućuje čestitku prof. Igoru Franiću na osvojenoj 1. nagradi na natječaju za izradu idejnog arhitektonskourbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Rijeci. Svi članovi Fakultetskog vijeća pridružuju se
čestitkama.
Dekan upućuje čestitke prof.dr.sc. Dini Vulin Ileković na vrlo uspješnoj izložbi studentskih radova u Francuskom
institutu iz kolegija Interijer. U pripremi i odabiru radova sudjelovali su i prof. Ivan Crnković, prof.dr.sc. Vesna Mikić,
doc. Neda Cilinger.
U postupku reakreditacije Fakulteta učinjeno je sve što je bilo moguće. Dekan upućuje posebnu zahvalu prof.dr.sc.
Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Velimiru Neidhardtu i prof.dr.sc. Lenku Pleštini.
Održana je sjednica Senata Sveučilišta na kojoj se raspravljalo o financiranju sastavnica, javnoj nabavi.
Ministarstvo doznačuje sve manje sredstava prema svim sastavnicama, te su fakulteti prisiljeni na maksimalnu
štednju i trošenje vlastitih sredstava ukoliko ih imaju.
U posjeti nam je 29. 03. bila delegacija iz Prištine koja je pokazala veliki interes za suradnju na planu nastave, ali i
u realizaciji stručnih projekata.
Održan je sastanak sa dekanom Akademije likovnih umjetnosti, prof. Baletićem, prof. Brčićem i prof. Vukićem na
kojem je razmatrana inicijativa osnivanja likovnog kampusa. U tom projektu predviđa se i nova zgrada Studija
dizajna. U izradi tog projekta bili su angažirani i prof. Veljko Oluić i prof. Tonči Žarnić.
Dekan predlaže da se suradnja s Agronomskim fakultetom zadrži na dosadašnjoj razini, ali da naš Fakultet nije
podrška u izvođenju nastave već ravnopravan suradnik.
Obavljena je I. faza čišćenja motovunskih ruševina, te je potrebno u idućoj fazi osigurati ruševine. U III. fazi
pristupilo bi se popravku ruševina u okviru javno-privatnog partnerstva.
U organizaciji UHA-e i Britanskog veleposlanstva 16. travnja u muzeju Mimara održat će se stručni skup s temom
Olimpijske igre u Londonu, te predavanje na našem fakultetu u okviru kolegija Zgrade za sport.
U organizaciji Norveškog veleposlanstva 26. travnja otvorit će se izložba Norveške arhitekture na našem Fakultetu.

TOČKA 4.
Izvješće prodekanice za nastavu
Prof.dr.sc. Alenka Delić upućuje zahvalu nastavnicima koji su dostavili podatke o prolaznosti studenata na ispitima i
kolokvijima. Na temelju dostavljenih podataka izrađeni su grafovi koji prikazuju prolaznost, prosječnu ocjenu, broj
studenata koji su položili ispit. Podaci su dostupni na Virtualu pod nazivom Upravljanje kvalitetom.
Nakon uskršnjih praznika od 10. do 15. travnja održat će se Terenska nastava.
TOČKA 5.
Izvješće prodekana za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da je na kraju revizija programa za doktorski studij. U pripremi je Pravilnik o
postdoktorskom usavršavanju.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta produljilo je financiranje znanstvenih projekata do 30. lipnja. Imamo
problem sa znanstvenim projektom Atlas arhitekture, Ministarstvu je dostavljeno obrazloženje, te se nadamo do
iduće sjednice Fakultetskog vijeća pozitivnom odgovoru Ministarstva.
Od znanstvenih novaka koji su bili raspoređeni na znanstvene projekte 5 je kolega izabrano u nastavna ili
znanstveno, umjetničko-nastavna zvanja, te nisu doktorirali. Vrlo uspješan primjer napredovanja znanstvenog
novaka je Igor Ekštajn koji je magistrirao na Harvard University, te je aplicirao za doktorski studij na pet sveučilišta:
Harvard University, Princentorn University, Columbia University Massacusetts Institute of Technology (MIT) i
University of Pennsylvania. Upis mu je ponuđen na Harvard (koji je i prihvatio), Princenton i MIT.
TOČKA 6.
Izvješće prodekana za poslovanje
Prof.dr.sc. Miljenko Haiman izvijestio je da je financijsko stanje Fakulteta prilično loše. Sve manje sredstava za
financiranje od Ministarstva, a vlastita sredstva su također u minimalnom iznosu.
U tijeku su postupni javne nabave za materijal za higijenske potrepštine. Završena je javna nabava za opskrbu
električnom energijom, te smo sklopili povoljniji ugovor nego prethodne godine. U pripremi je postupak javne
nabave za tonere i uredski materijal.
Na sastanku AGG fakulteta dogovorena je donacija Zrinjevca u opremanju fakulteta zelenilom i to je realizirano. U
skorije vrijeme uredit će se i vanjske zelene površini oko Fakulteta.
TOČKA 7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
Prof.dr.sc. Feđa Vukić izvijestio je da su 20. ožujka u Varaždinu održani Dani međunarodne suradnje. Detalji s tog
skupa mogu se pogledati na web stranici Sveučilišta.
TOČKA 8.
Izvješće Voditelja Studija dizajna
Prof. Stipe Brčić izvijestio je da u postupku reakreditacije promatran samo jedan dio Studija dizajna koji se odvija u
prostorima koje imamo. Sudjelovanje i rad ostalih sudionika u izvođenju nastave nisu bili vidljivi. U postupku
reakreditacije pokazalo se još jednom da bi bilo vrlo važno da se definira status Studija dizajna.
Oko 50-tak studenata Studija dizajna sudjelovalo je u radu Međunarodne radionice u Beogradu. Za sudjelovanje u
radu radionice zaradili su Božićnom aukcijom. Također je održana i Radionica dizajna u Splitu na kojoj je vrlo
uspješno sudjelovalo 6 studenata Studija dizajna.
TOČKA 9.
Prof. Miroslav Geng izvijestio je da je održan sastanak Katedre za arhitektonsko projektiranje na kojem je
jednoglasno podržan prijedlog za produženje radnog odnosa redovitim profesorima u trajnom zvanju - prof.
Neidhardt, prof. Morsan, prof. Vlahović i prof. Pleština.
Raspravljalo se o prijedlozima novih izbornih kolegija. Prijedlozi će se uputiti u daljnji postupak Povjerenstvu za
reformu studija i Povjerenstvu za praćenje nastave.
Također se raspravljalo o potrebama za raspis natječaja i napredovanje nastavnika. Prijedlog će se pripremiti za
iduću sjednicu FV.
Na prijedlog Uprave AF predlažu se nominacije AF za „Nagradu Vladimir Nazor“ za ostvarenje u tekućoj godini te
nagradu za životno djelo.

Za godišnju nagradu predlaže se Sjedište HBK autora prof. Nenada Fabijanića, a za nagradu za životno djelo
predlaže se prof. dr.sc. Hildegard Auf-Franić. Prijedlog je točka dnevnog reda ove sjednice.
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci izvijestio je da se nastava odvija prema rasporedu. Moli da se u pisanom obliku
pripreme pohvalnice ili nagrade za Urbanističke radionici, Planiranje grada (pohvala ili nagrada Milić, Maretić).
Prof.dr.sc. Karin Šerman izvješćuje da se nastava odvija prema rasporedu. Na znanstveni projekt Atlas arhitekture
prešle su znanstvene novakinje Mojca Smode Cvitanović i Marina Smokvina.
TOČKA 10.
Prof. Mladen Jošić izvijestio je da financijsko poslovanje svih zavoda nije zadovoljavajuće. Sklopljenih ugovora je
vrlo malo, a naplata potraživanja je otežana.
TOČKA 11.
Doc. Mia Roth Čerina izvijestila je o radu Povjerenstva za nakladničku djelatnost kako slijedi: u idućih mjesec dana
u tisak idu udžbenik Engleski u arhitekturi autorice Nede Borić, te knjiga Teorija i povijest dizajna autora Feđe
Vukića, obje nastale u suradnji Arhitektonskog fakulteta i Golden marketinga-Tehničke knjige; u lipnju iz tiska izlazi
Antologijski arhitektonski vodič Zagreba autora Zlatka Karača i Alena Žunića nastao u suradnji Arhitektonskog
fakulteta i UPI-2M; za jesen je predviđen tisak knjige Burgovi između Save i Kupe, habilitacijski rad prof. Sene
Sekulić-Gvozdanović
Načelno je s voditeljem studija dizajna prof. Brčićem dogovorena suradnja koja predviđa da određeni naslovi koji
ne spadaju u uhodane biblioteke postanu zadatak na projektiranju na odjelu grafičkog dizajna te da se najbolji
radovi realiziraju. U tom smislu se pozivaju nastavnici koji imaju u pripremi skripte, priručnike ili kataloge radionica
da ih predlože Povjerenstvu za nakladništvo do kraja lipnja tako da se mogu formirati zadaci koji bi se radili u
zimskom semestru od iduće školske godine.
U prodaji je ostalo malo primjeraka sljedećih naslova: Perspektiva autorica Kurilj, Sudeta i Šimić, te Nosive
konstrukcije I autora prof. Podhorskog. Mole se predstavnici kolegija na kojima se navedeni udžbenici koriste da
Povjerenstvo za nakladništvo obavijeste o potrebi dotiska ili drugog izdanja. I jednih i drugih je ostalo još oko 100
komada, a toliko ih se godišnje i proda, pa bi na vrijeme trebalo naručiti novu nakladu.
U tijeku je priprema koncepta dvojezičnog Godišnjaka Arhitektonskog fakulteta, koji bi počevši s ovom školskom
godinom prezentirao profil studija. Detalji oko te publikacije bit će dogovoreni na sastancima Povjerenstva za
nakladništvo.
TOČKA 12.
Studentski predstavnici su izvijestili da su u pripremi izbori za nove članove Studentskog zbora koji se poklapaju sa
izborima za studentske predstavnike koje raspisuje Sveučilište.
TOČKA 12a.
Jednoglasno se prihvaća prijedlog Katedre za arhitektonsko projektiranje i Uprave AF, te se prof.dr.sc. Hildegard
Auf-Franić predlaže se za dodjelu „Nagrade Vladimir Nazor“ za životno djelo.
Ovaj zaključak s obrazloženim prijedlogom upućuje se Ministarstvu kulture, Odboru „Nagrade Vladimir Nazor“.
Uz jedan suzdržan glas prihvaća se prijedlog Katedre za arhitektonsko projektiranje i Uprave AF, te se prof. Nenad
Fabijanić predlaže se za dodjelu godišnje „Nagrade Vladimir Nazor“.
Ovaj zaključak s obrazloženim prijedlogom upućuje se Ministarstvu kulture, Odboru „Nagrade Vladimir Nazor“.
TOČKA 12b.
Jednoglasno se prihvaća izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisanog natječaja za izbor jednog
znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent na određeno vrijeme radi stjecanja akademskog stupnja
doktora znanosti za područje tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam te se TAMARA MARIĆ,
mag.ing.arch. izabire za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent na znanstvenom projektu 0540543089-2967 Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture, glavnog istraživača prof.dr.sc.
Mladena Obad Šćitarocija
TOČKA 12c.
Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o sigurnosnoj politici informacijskih sustava na Arhitektonskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.

TOČKA 13.
Uz dva suzdržana glasa prihvaća se izvješće mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Idisa Turata,
dipl.ing.arh., pod naslovom Arhitektura “.gotovih elemenata“ - projektiranje metodom slaganja i
prilagođavanja ranije pripremljenih sklopova i fragmenata
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: doc.dr.sc. Ivan Mlinar, prof.dr.sc. Snježana
Prijić-Samardžija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; prof.dr.sc. Dražen Juračić
TOČKA 14.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 06. ožujka 2012. godine o
potvrđivanju izbora u umjetničko-nastavno zvanje, te se MIA ROTH ČERINA, dipl.ing.arh. izabire u umjetničkonastavno zvanje DOCENT u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na
Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.

TOČKA 15.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 19. ožujka 2012. godine o
potvrđivanju izbora u nastavno zvanje, te se NENAD TURČIĆ, dipl.ing.građ. izabire u nastavno zvanje
PREDAVAČ u području Tehničkih znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije na Arhitektonskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.
TOČKA 16.
Jednoglasno se odobrava raspis natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta
docent u području prirodnih znanosti, polje matematika.
Cjelokupni predmet upućuje se Prirodoslovno-matematičkom fakultetu kao matičnom za postupak provođenja
izbora.
TOČKA 16a.
Jednoglasno se odobrava raspis natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta
redoviti profesor u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam, grana urbanizam i
prostorno planiranje.
Imenuje se povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Srečko Pegan; prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci; prof.dr.sc.
Zdravko Kapović, Geodetski fakultet
TOČKA 16b.
Jednoglasno se prihvaća Plan nabave Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2012. godinu.
Dovršeno u 14,20 sati

Zapisnik sastavila:
Ljiljana Loina-Hohnjec
Zapisnik kolacionirala:
Deanka Hirjan, dipl.iur.

Dekan
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak

ZAPISNIK
sa 458. redovne sjednice FAKULTETSKOG VIJEĆA Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane 06.
ožujka 2012. godine
PRISUTNI .
Prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, prof. Ivan Crnković, prof. Nenad Fabijanić, prof. Teufik Galijašević, prof.dr.sc.
Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Dražen Juračić, prof.
Ljubomir Miščević, prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, prof. Veljko Oluić, prof.dr.sc. Srečko
Pegan, prof.dr.sc. Lenko Pleština, prof. Vlahović Dragomir, prof. Renata Waldgoni, prof. Tonči Žarnić, prof.dr.sc.
Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Ljerka Biondić, prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc. Sanja Filep, prof. Igor Franić,
prof. Miroslav Geng, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.mr.sc. Boris Koružnjak,
prof.dr.sc. Nenad Lipovac, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Ariana Štulhofer, prof.dr.sc.
Andrej Uchytil, prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc. Mateo Biluš, doc.dr.sc. Bojana
Bojanić, doc. Neda Cilinger, doc. Tin Sven Franić, Jakšić dr.sc. Nataša, doc. Siniša Justić, doc.dr.sc. Zlatko Karač,
doc.dr.sc. Damir Krajnik, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, doc. Petar Mišković, doc. Iva Muraj, doc. Branimir Rajčić,
doc.dr.sc. Krunoslav Šmit, doc.mr.sc. Sonja Tadej, prof. Stipe Brčić, prof.dr.sc. Feđa Vukić, pred. Luka Korlaet,
pred. Ivana Ergić, v.pred.mr.sc. Nikoleta Sudeta, pred. Dunja Mandić, pred. Vanja Rister, asist.mr.sc. Roberto
Vdović, asist. Nenad Turčić, Ivanković dr.sc. Vedran, Smokvina Marina, Kristina Careva, pred.mr.sc. Dubravko
Bačić, pred.mr. Dalibor Vračan, v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, v.pred. Zlatko Klanac, pred.mr.sc. Alan Braun,
Oberman Tin, Pap Morana
ISPRIČANI:
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Bojan Baletić, prof. Mladen Jošić, prof.dr.sc. Neidhardt dr.sc. Velimir,
prof.Goran Rako, doc.dr.sc. Josip Galić, doc. Vladimir Kasun, doc. Modrčin Leo, doc. Paver-Njirić Helena, doc.
Ivica Plavec, doc. Gordana Žaja, pred. Berislav Medić, dr.sc. Šimunić Buršić Marina, v.pred.mr.sc. Neda Borić, Ivan
Škugor
PREDSTAVNICI STUDENATA:
Frana Dulibić, Marija Rupa, Ivana Šajn, Ivo Žarko, Ivan Buljan, David Volarević
OSTALI PRISUTNI:
Deanka Hirjan - tajnik fakulteta, Lianka Ištvanić, voditelj financijske službe, Paula Šimetin, Igor Ekštajn, Ljiljana
Loina-Hohnjec - zapisničar
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te moli za dopunu dnevnog reda i to: 12a)
Predlaganje akademika Branka Kincla, redovitog profesora u trajnom zvanju za izbor u počasno zvanje professor
emeritus. Uz navedenu dopunu dekan daje na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Utvrđivanje dnevnog reda
2.
Prihvat zapisnika sa 457. redovne sjednice
3.
Izvješće dekana
4.
Izvješće prodekana za nastavu
5.
Izvješće prodekana za znanost
6.
Izvješće prodekana za poslovanje
7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
8.
Izvješće voditelja Studija dizajna
9.
Izvješće predstojnika katedri
10. Izvješće predstojnika zavoda
11. Izvješće predsjednika povjerenstava
12. Izvješće studentskih predstavnika
***

12a) Predlaganje akademika Branka Kincla, redovitog profesora u trajnom zvanju za izbor u počasno zvanje
professor emeritus
13. Prihvat Završnog računa AF za 2011. godinu
14. Izvješće mentora i imenovanje povjerenstva za ocjenu u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Maje
Anastazije Kovačević, dipl.ing.biol., pod naslovom „Perivoj Gučetićeva ljetnikovca u Trstenom - od
renesansnog perivoja do arboretuma - preobrazbe autohtonog renesansnog predloška i njegov utjecaj na
ladanjske perivoje dubrovačkog područja“
15. Izvješće mentora i imenovanje povjerenstva za ocjenu u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc.
Biserke Dumbović Bilušić, dipl.ing.arh., pod naslovom „Krajolik kao kulturno naslijeđe - metode
prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske“
16. Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstvenonastavno zvanje i radno mjesto docent za dr.sc. Zorana Veršića
17. Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Nenada Lipovca u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik
18. Raspis natječaja i imenovanje povjerenstva za izbor jednog znanstvenog novaka na znanstvenom projektu
054-0543089-2967 Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture, glavnog istraživača
prof.dr.sc. Mladena Obad Šćitarocija
TOČKA 1.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
TOČKA 2.
Zapisnik sa 457. redovne sjednice prihvaćen je bez primjedbi..
TOČKA 3.
Izvješće dekana
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak izvijestio je da smo od Agencije za znanost dobili Odluku o imenovanju povjerenstva za
akreditaciju, te se o prijedlogu recenzenata trebamo očitovati.
Razmotrene su njihove biografije, popisi radova i međunarodna djelatnost, a mail-adrese će se dostaviti svim
članovima Fakultetskog vijeća da sami pregledaju, te eventualne primjedbe dostave upravi.
Održana je promocija magistara arhitekture i urbanizma. U ovom roku promovirano ih je 66.
Ugovor za zamjenu krova na IV. katu sklopljen je krajem prošle godine s poduzećem „Stipić“. Svi su radovi
obustavljeni jer je Sveučilište obustavilo sve isplate iz kredita. Pretpostavlja se da bi se radovi mogli obaviti na ljeto.
Dekan zahvaljuje prof.dr.sc. Karin Šerman koja je održala predavanja na Sveučilištu u Pečuhu.
Dekan čestita na dobivenoj 5. nagradi na javnom urbanističko-arhitektonskom natječaju za poslovnu gradnju u zoni
M2 uz Ljubljansku aveniju na Savskoj Opatovini u Zagrebu autorima prof. Ante Vulin, prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković
i Boris Ileković, te na ravnopravnom otkupu prof. Teufiku Galijaševiću i pred. Nini Viragu na istom natječaju.
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak moli sve nastavnike koji će biti odsutni da svoje odsustvo obavezno jave u upravu
Fakulteta.
TOČKA 4.
Izvješće prodekanice za nastavu
Prof.dr.sc. Alenka Delić izvješćuje da su u izradi pohvalnice i nagrade za studente koji su ostvarili izvrstan uspjeh u
svim dionicama nastave.
Sveučilištu je predan popis kolegija koji se mogu predavati na engleskom jeziku.
Na Virutal će se postaviti obrasci za popunjavanje kolegija na engleskom jeziku, te se mole nastavnici da postojeće
kolegije isprave i dopune prema potrebama i izmjenama koje su do sada provedene.
Kako je dr.sc. Marina Šimunić Buršić na bolovanju za ECTS koordinatora se imenuje pred. Luka Korlaet.
Na prijedlog prof.dr.sc. Alenke Delić imenuje se Povjerenstvo za analizu upravljanja kvalitetom u sastavu:
prof.dr.sc. Alenka Delić, prodekanica za nastavu; zn.nov. asist. Marko Rukavina; pred. Nino Virag; v.pred. Ivana
Tutek; pred. Tajana Jaklenec; zn.nov.asist. Marina Smokvina; Nikolina Šerbula, studentska referada; Ivana Šajn,
studentski predstavnik.
Imenuje se Povjerenstvo za ERASMUS u sastavu: prof.dr.sc. Alenka Delić, prodekanica za nastavu; zn.nov.v.asist.
dr.sc. Vedran Ivanković; pred. Luka Korlaet; zn.nov.v.asist.dr.sc. Zorana Sokol Gojnik; doc.dr.sc. Zrinka Barišić
Marenić; doc.dr.sc. Iva Muraj.

TOČKA 5.
Izvješće prodekana za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da će uskoro izaći natječaj za prijavu novih znanstvenih projekata. Natječaj će
raspisivati Hrvatska zaklada za znanost.
Sve obavijesti vezane uz održavanje znanstvenih skupova, međunarodnih kongresa postavljena su na Virtualu.
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je članove FV da je nova predsjednica Povjerenstva za nakladništvo Mia Roth
Čerina. U tijeku su razgovori sa nastavnicima Studija dizajna da za naše publikacije Studij dizajna napravi vizualni
identitet.
TOČKA 6.
Izvješće prodekana za poslovanje
Prof.dr.sc. Miljenko Haiman izvijestio je da je predano izvješće o fiskalnoj odgovornosti, te zahvalio na velikom
trudu Lianiki Ištvanić, voditeljici financijske službe.
Kroz donacije i sponzorstva nismo uspjeli prikupiti značajnija sredstva, te prof. Haiman poziva sve nastavnike koji
mogu da stručne poslove obavljaju preko zavoda.
Prof. Haiman moli da svi nastavnici evidenciju radnog vremena vode kod sebe, u digitalnom obliku, te će se na
kraju godine objediniti.
TOČKA 7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
Prof.dr.sc. Feđa Vukić izvješćuje da smo Sveučilištu predali Plan međunarodne suradnje.
U tijeku su razgovori za suradnju sa sveučilištem u Helsinkiju.
U Varaždinu će se 20. ožujka održati Dani međunarodne suradnje.
TOČKA 8.
Izvješće Voditelja Studija dizajna
Prof. Stipe Brčić izvijestio je da završen upis, te započela nastava. U tijeku je priprema za projekt eko-namještaja.
Prof. Brčić skreće pozornost da povjerenstvo koje nam je imenovano za reakreditaciju nema predstavnika koji bi
bio iz umjetničkog područja.
Prof. Koružnjak predlaže da Uprava još jednom pregleda sastav povjerenstva te će se o sastavu i očitovati.
TOČKA 9.
Prof. Miroslav Geng, predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje izvješćuje da je održan sastanak Katedre. U
radu Katedre sudjeluje 12 nastavnika volontera, te im je potrebno uputiti pismenu zahvalu.
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, predstojnik Katedre za urbanizam izvješćuje da su održana dva sastanka na
kojima se raspravljalo o organizacije nastave. U radu Katedre također sudjeluje više od 20 nastavnika-volontera i
njima je upućena pismena zahvala za angažman u nastavi.
Doc. Meteo Biluš, predstojnik Katedre za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo izvijestio je da je održan sastanak
Katedre na kome se raspravljalo o organizaciji nastave te o projekciji broja nastavnika za iduće razdoblje.
Prof.dr.sc. Karin Šerman izvijestila je da se u okviru Katedre za teoriju i povijest arhitekture nastava odvija prema
rasporedu.
TOČKA 10.
Dr.sc. Zoran Veršić podnio je financijsko izvješće za sve zavode, a pismeno izvješće je prilog originalu zapisnika u
tajništvu.
TOČKA 11.
Održan je sastanak Područnog vijeća za tehničke znanosti na kome se raspravljalo o kriterijima za izbor.
Predlagalo se pooštravanje kriterija, jer statistike pokazuju da u tehničkom području ima velik postotak profesora,
puno veći nego u drugim područjima. Većina članova Područnog vijeća nije bila sklona za povećanje kriterija te za
sada sve ostaje po usvojenim kriterijima.

TOČKA 12.
Studentski predstavnici izvijestili su da je održana Interdisciplinarna radionica u Vukovaru pod vodstvom prof.
Mladena Jošića. U radu su sudjelovali i pred. Luka Korlaet, doc.dr.sc. Zlatko Karač, prof.mr.sc. Boris Koružnjak,
doc. dr.sc. Bojana Bojanić, Mojca Smode Cvitanović. Studentski predstavnici zahvaljuju se svim nastavnicima na
uloženom trudu.
TOČKA 12a.
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak iznio je prijedlog da se akademik Branko Kincl predloži za izbor u počasno zvanje
professor emeritus.
Razvila se diskusija u kojoj su sudjelovali prof. Tonči Žarnić, prof. Veljko Oluić, prof. Dragomir Vlahović, prof.
Ljubomir Miščević, prof. Ivan Crnković, prof. Miroslav Geng, prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.mr.sc. Boris
Koružnjak. U diskusiji su iznijeta stajališta da bi prijedlog prvo trebala pripremiti katedra, te tako pripremljeni
prijedlog doći na Fakultetsko vijeće.
Nakon rasprave imenovano je povjerenstvo za prebrojavanje glasova u sastavu: asist. Morana Pap, zn.nov. Marina
Smokvina, zn.nov. Igor Ekštajn.
Utvrđeno je da je glasanju pristupilo 62 člana Fakultetskog vijeća.
Podijeljeni su glasački listići i pristupilo se glasanju. Povjerenstvo je nakon završenog glasanja pokupilo listiće i
povuklo se na prebrojavanje glasova.
Povjerenstvo za prebrojavanje glasova prebrojilo je glasove te izvijestilo Fakultetsko vijeće. ZA prijedlog izbora
akademika Branka Kincla u počasno zvanje professor emeritus glasalo je 38 članova, PROTIV 19, SUZDRŽANIH
je bilo 5.
Zaključeno je da je prijedlog usvojen većinom glasova te se imenuje povjerenstvo za sastavljanje izvješća za
Sveučilište u Zagrebu u sastavu: akademik Velimir Neidhardt, prof. Nenad Fabijanić i prof.dr.sc. Jure Radić.
Povjerenstvo treba dostaviti izvješća u tajništvo Fakulteta je 15. ožujka 2012. godine.
TOČKA 13.
Jednoglasno se prihvaća Završni račun Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2011. godinu.
TOČKA 14.
Jednoglasno se prihvaća izvješće mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Maje Anastazije
Kovačević, dipl.ing.biol., pod naslovom “Perivoj Gučetićeva ljetnikovca u Trstenom - od renesansnog perivoja do
arboretuma - preobrazbe autohtonog renesansnog predloška i njegov utjecaj na ladanjske perivoje dubrovačkog
područja“.
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: akademik prof.dr.sc. Velimir Neidhardt,
akademik prof.dr.sc. Igor Fisković; akademik prof.dr.sc. Slavko Matić
TOČKA 15.
Jednoglasno se prihvaća izvješće mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti mr.sc. Biserke Dumbović
Bilušić, dipl.ing.arh., pod naslovom “Krajolik kao kulturno naslijeđe - metode prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite
kulturnih krajolika Hrvatske“.
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: prof.dr.sc. Nenad Lipovac, doc.dr.sc. Damir
Krajnik; prof.dr.sc. Vladimir Kušan
TOČKA 16.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 20. veljače 2012. godine o
potvrđivanju izbora u znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. ZORAN VERŠIĆ, dipl.ing.arh. izabire u znanstvenonastavno zvanje DOCENT u području Tehničkih znanosti, polje Arhitekture i urbanizam, grana Arhitektonske
konstrukcije, fizika zgrada, materijali i tehnologija građenja.

TOČKA 17.
Temeljem izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc.
Darovan Tušek utvrdilo je da izv.prof. dr.sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh., ispunjava uvjete za izbor u
znanstveno zvanje ZNANSTVENI SAVJETNIK za znanstveno područje Tehničke znanosti, polje Arhitekture i
urbanizma, grane Urbanizam i prostorno planiranje i Pejsažna arhitektura. Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru
za polje arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva na daljnji postupak.
TOČKA 18.
Temeljem odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim je Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu odobren raspis za primanje u radni odnos jednog znanstvenog novaka-asistenta jednoglasno je
zaključeno da će se znanstveni novak-asistent angažirati na znanstvenom projektu: 054-0543089-2967
„Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture” voditelja prof.dr.sc. Mladena Obad
Šćitarocija.
Slijedom navedenog jednoglasno se prihvaća prijedlog raspisa natječaja za jednog znanstvenog novaka-asistenta
na znanstvenom projektu 054-0543089-2967 „Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture”
Imenuje se povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci; doc.dr.sc. Zlatko Karač; doc.dr.sc. Nataša
Jakšić
Dovršeno u 13,45 sati

Zapisnik sastavila:
Ljiljana Loina-Hohnjec
Zapisnik kolacionirala:
Deanka Hirjan, dipl.iur.

Dekan
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak

ZAPISNIK
sa 457. redovne sjednice FAKULTETSKOG VIJEĆA Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane 07.
veljače 2012. godine
PRISUTNI .
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Bojan Baletić, prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, prof. Ivan Crnković, prof.
Teufik Galijašević, prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Mladen Jošić, prof.dr.sc.
Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Dražen Juračić, prof. Ljubomir Miščević, prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Mladen
Obad Šćitaroci, prof. Veljko Oluić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc. Lenko Pleština, prof. Renata Waldgoni,
prof. Tonči Žarnić, prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Ljerka Biondić, prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc.
Sanja Filep, prof. Igor Franić, prof. Miroslav Geng, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.dr.sc. Jesenko Horvat,
prof.mr.sc. Boris Koružnjak, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof.Goran Rako, prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Ariana
Štulhofer, prof.dr.sc. Andrej Uchytil, doc. Mateo Biluš, doc. Neda Cilinger, doc. Tin Sven Franić, doc.dr.sc. Josip
Galić, Jakšić dr.sc. Nataša, doc. Siniša Justić, doc.dr.sc. Zlatko Karač, doc. Vladimir Kasun, doc.dr.sc. Damir
Krajnik, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, doc. Petar Mišković, doc. Iva Muraj, doc. Paver-Njirić Helena, doc. Ivica Plavec, doc.
Branimir Rajčić, doc.dr.sc. Krunoslav Šmit, doc.mr.sc. Sonja Tadej, doc. Gordana Žaja, prof. Stipe Brčić, prof.dr.sc.
Feđa Vukić, pred. Luka Korlaet, pred. Ivana Ergić, v.pred.mr.sc. Nikoleta Sudeta, pred. Zorana Protić, pred. Vedran
Duplančić, asist.mr.sc. Roberto Vdović, dr.sc. Šimunić Buršić Marina, Ivanković dr.sc. Vedran, Smokvina Marina,
Kristina Careva, pred.mr.sc. Dubravko Bačić, pred.mr. Dalibor Vračan, v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, v.pred. Zlatko
Klanac, pred.mr.sc. Alan Braun, Oberman Tin, Pap Morana
ISPRIČANI:
prof. Nenad Fabijanić, prof.dr.sc. Neidhardt dr.sc. Velimir, prof. Vlahović Dragomir, prof.dr.sc. Nenad Lipovac,
prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc.dr.sc. Bojana Bojanić, doc. Modrčin Leo, pred.
Berislav Medić, v.pred.mr.sc. Neda Borić
PREDSTAVNICI STUDENATA:
Frana Dulibić, Marija Rupa, Ivana Šajn, Ivan Škugor, Ivo Žarko, Marko Mihaljević, Denis Rubinić, Nina Čikeš,
Kristina Perkov, Igor Pavlović, Ivan Buljan, David Volarević, Marko Ramov
OSTALI PRISUTNI:
Deanka Hirjan - tajnik fakulteta, Ljiljana Loina-Hohnjec - zapisničar
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te moli za dopunu dnevnog reda i to: 12a)
Utvrđivanje upisnih kvota za ak.god. 2012./13 za Arhitektonski fakultet i Studij dizajna, 14a) Izvješće stručnog
povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Sanje Matijević Barčot, dipl.ing.arh. pod naslovom
„Utjecaj društveno organiziranih modela stambene izgradnje na arhitekturu Splita 1945.-1968“ i imenovanje
mentora; 14b) Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Borislava Puljića,
dipl.ing.arh. pod naslovom „Urbana struktura Mostara u razdoblju osmanske vladavine (XV.-XIX. st.)“i imenovanje
mentora. Uz navedene dopune dekan daje na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Utvrđivanje dnevnog reda
2.
Prihvat zapisnika sa 456. redovne sjednice i izvanredne sjednice
3.
Izvješće dekana
4.
Izvješće prodekana za nastavu
5.
Izvješće prodekana za znanost
6.
Izvješće prodekana za poslovanje
7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
8.
Izvješće voditelja Studija dizajna
9.
Izvješće predstojnika katedri
10. Izvješće predstojnika zavoda
11. Izvješće predsjednika povjerenstava
12. Izvješće studentskih predstavnika

12a) Utvrđivanje upisnih kvota za ak.god. 2012./13 za Arhitektonski fakultet i Studij dizajna
***
13. Izvješće mentora i imenovanje povjerenstva za ocjenu u postupku stjecanja doktorata znanosti Kristine
Careve, dipl.ing.arh., pod naslovom „Arhitektonski model prostora za interdisciplinarna istraživanja u
umjetnosti i tehnologiji“
14. Izvješće mentora i imenovanje povjerenstva za ocjenu u postupku stjecanja doktorata znanosti Nikoline
Vezilić Strmo, dipl.ing.arh., pod naslovom „Model procjene održivosti postojećih stambenih zgrada - na
primjeru višestambene izgradnje u Zagrebu od 1945.- do 1975. godine“
14a) Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Sanje Matijević Barčot,
dipl.ing.arh. pod naslovom „Utjecaj društveno organiziranih modela stambene izgradnje na arhitekturu Splita
1945.-1968“ i imenovanje mentora;
14b) Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Borislava Puljića,
dipl.ing.arh. pod naslovom „Urbana struktura Mostara u razdoblju osmanske vladavine (XV.-XIX. st.)“i
imenovanje mentora
15. Potvrda Senata Sveučilišta u Zagrebu o izboru dr.sc. Vesne Mikić u umjetničko-nastavno zvanje redoviti
profesor u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura (umjetnički dio)
16. Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje i
radno mjesto viši predavač za Zoranu Protić
17. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Mie Roth Čerina za izbor u
umjetničko nastavno zvanje docent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura
(umjetnički dio)
18. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Vedrana Kasapa za izbor u
umjetničko nastavno zvanje docent u umjetničkom području, polje dizajn, grana industrijski dizajn i dizajn
proizvoda
19. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Nene Kezića za izbor u umjetničko
nastavno zvanje redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura
(umjetnički dio)
20. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta mr.sc. Emila Šverka za izbor u
umjetničko nastavno zvanje redoviti profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana
arhitektura (umjetnički dio)
21. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta mr.sc. Idisa Turata za izbor u
umjetničko nastavno zvanje izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana
arhitektura (umjetnički dio)
22. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Ivana Kolovrata za izbor u umjetničko
nastavno zvanje izvanredni profesor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana dizajn
23. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Saše Begovića za izbor u umjetničko
nastavno naslovno zvanje docent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura
(umjetnički dio)
24. Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o ispunjavanju uvjeta Danijela Marasovića za izbor u
umjetničko nastavno naslovno zvanje docent u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana
arhitektura (umjetnički dio)
25. Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši predavač u području
društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija
TOČKA 1.
Uz navedene dopune dnevni red jednoglasno je usvojen.
TOČKA 2.
Zapisnik sa 456. i izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća prihvaćen je bez primjedbi.

TOČKA 3.
Izvješće dekana
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak izvješćuje da su sve korekcije uključene u tekst Samoanalize, te se cijeli tekst nalazi na
prijevodu.
Održan je sastanak dekana AGG na kome se raspravljalo o izradi projekta za postavljanje vjetrobrana. O svim
daljnjim radovima Fakultetsko vijeće će biti obaviješteno.
Zaprimljene su obavijesti o davanju prijedloga za Nagrdu Grada Zagreba, nagradu Andrija Mohorovičić i nagrdu
Fran Bošnjaković. Svi upiti poslani su predstojnicima katedara.
TOČKA 4.
Izvješće prodekanice za nastavu
Prof.dr.sc. Alenka Delić izvješćuje da su održana Vijeća godišta. U tijeku su prezentacije a održat će se sastanci
Povjerenstva za reformu studija i Povjerenstva za praćenje nastave.
Upisi u ljetni semestar počinju idući tjedan, pa se nastavnici mole da upišu ocjene u indeks.
Od Sveučilišta u Zagrebu dobili smo upit o mogućnosti održavanja nastave na engleskom jeziku, te da do 10.
veljače dostavimo popis svih kolegija koji se mogu provoditi na engleskom jeziku, a do 01. ožujka popis nastavnika
s kratkim opisom kolegija na engleskom jeziku.
TOČKA 5.
Izvješće prodekana za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da je pri kraju izrada uputa za sastavljanje izvješća kod izbora u znanstvena
zvanja s tumačenjima uvjeta. Upute će se dostaviti svim članovima Fakultetskog vijeća.
TOČKA 6.
Izvješće prodekana za poslovanje
Prof.dr.sc. Miljenko Haiman izvijestio je da je u tijeku priprema za javnu nabavu. Financijsko stanje fakulteta je loše.
TOČKA 7.
Izvješće prodekana za međunarodnu suradnju
Prof.dr.sc. Feđa Vukić predlaže da se svi postojeći ugovori i ostvareni međunarodni kontakti prodube i pretvore u
sustav međunarodne suradnje. Do 17. veljače je potrebno Sveučilištu predati Plan međunarodne suradnje za ovu
godinu, jer će se samo na temelju prijavljenih gostovanja moći iskoristiti odobrena sredstva.
TOČKA 8.
Izvješće voditelja Studija dizajna
Prof. Stipe Brčić izvješćuje da su u tijeku prezentacije i ispiti te priprema za upis u ljetni semestar.
Također se raspravlja o redefiniranju modela i statusa Studija dizajna.
TOČKA 9.
Izvješća predstojnika katedara
Prof. Miroslav Geng izvijestio je da se Katedra za arhitektonsko projektiranje priprema za nastavu u idućem
semestru.
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci također izvješćuje da je Katedra za urbanizam obavila sve pripreme za izvođenje
nastave u ljetnom semestru.
Doc. Mateo Biluš izvijestio je da je Katedra za arhitektonske konstrukcije uputila Povjerenstvu za praćenje nastave
dopis sa stajalištima Katedre u kojima je utvrđeno da članovi Katedre nisu zadovoljni sa svojim sudjelovanjem u
nastavi Studija 4.
Prof.dr.sc. Karin Šerman izvijestila je da je i Katedra za teoriju i povijest izvršila pripremu za nastavu u ljetnom
semestru.
TOČKA 10.
Izvješće predstojnika zavoda
Prof. Mladen Jošić predstojnik Zavoda za arhitekturu u ime svih predstojnika izvijestio je da je pri završetku
instalacija legaliziranih programa u Zavodu.

Na potpisu je ugovor u iznosu od 1.000.000 kuna. Poslovanje Zavoda je još uvijek loše, a prvi puta nakon niza
godina režijski konto u Zavodu u minusu je 200.000 kuna.
TOČKA 11.
Dr.sc. Zoran Verešić ponovio je molbu da se prijave teme za predavanja u okviru stalnog stručnog usavršavanja.
TOČKA 12.
Izvještaja nije bilo.
TOČKA 12a)
Razvila se rasprava u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof. Ljubomir Miščević, prof.dr.sc.
Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Dražen Juračić, prof.dr.sc. Boris Morsan, doc. Mateo Biluš, prof. Tonči Žarnić, prof. Veljko
Oluić, doc.dr.sc. Josip Galić.
Nakon rasprave uz 2 glasa protiv i 13 suzdržanih glasova prihvaćen je prijedlog upisnih kvota kako slijedi:
Za upis na preddiplomski studij arhitekture i urbanizma u akademskoj godini 2012./13. utvrđuje se kvota od 120
studenata , te 5 stranih studenata.
Za upis na diplomski studij arhitekture i urbanizma u akademskoj godini 2012./13. utvrđuje se kvota do 120
studenata.
Za upis na preddiplomski studij dizajna u akademskoj godini 2012./13. utvrđuje se kvota od 30 studenata , te 2
strana studenta.
Za upis na diplomski studij dizajna u akademskoj godini 2012./13. utvrđuje se kvota do 30 studenata
TOČKA 13.
Jednoglasno se prihvaća izvješće mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti Kristine Careve, dipl.ing.arh.,
pod naslovom “Arhitektonski model prostora za interdisciplinarna istraživanja u umjetnosti i tehnologiji“.
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu: prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Alenka
Delić, dr.sc. Jasenka Pibernik
TOČKA 14.
Jednoglasno se prihvaća izvješće mentora u postupku stjecanja doktorata znanosti Nikoline Vezilić Strmo,
dipl.ing.arh., pod naslovom “Model procjene održivosti postojeće stambene izgradnje - na primjeru višestambene
izgradnje u Zagrebu od 1945. do 1975. godine“. Imenuje se povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
prof.dr.sc. Ljerka Biondić, dr. sc. Zoran Veršić, doc.dr.sc. Robert Plejić
TOČKA 14a)
Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Sanje Matijević
Barčot, dipl.ing.arh. pod naslovom „Utjecaj društveno organiziranih modela stambene izgradnje na arhitekturu
Splita 1945.-1968“.
Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Karin Šerman.
TOČKA 14b)
Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Borislava Puljića,
dipl.ing.arh. pod naslovom „Urbana struktura Mostara u razdoblju osmanske vladavine (XV.-XIX. st.)“.
Za mentora se imenuje doc.dr.sc. Zlatko Karač.
TOČKA 15.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o potvrđivanju izbora u umjetničko-nastavno
zvanje, te se izv.prof.dr.sc. VESNA MIKIĆ izabire u umjetničko-nastavno zvanje REDOVITE PROFESORICE u
Umjetničkom području, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)
na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.

TOČKA 16.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 23 siječnja 2012. godine o
potvrđivanju izbora u nastavno zvanje, te se ZORANA PROTIĆ, dipl.ing.arh. izabire u nastavno zvanje VIŠI
PREDAVAČ u području Tehničkih znanosti, polje Arhitekture i urbanizam grana Arhitektonske konstrukcije, fizika
zgrada, materijali i tehnologija građenja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet
godina.
TOČKA 17.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc.
Hildegard Auf-Franić, prof. Tonči Žarnić, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da MIA ROTH ČERINA, dipl.ing.arh.
ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje DOCENT u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti,
grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Vijeću umjetničkog područja na daljnju odluku.
TOČKA 18.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu:
prof.mr.sc. Zlatko Kapetanović, prof. Mladen Orešić i prof.dr.sc. Tomislav Filetin utvrđeno je da VEDRAN KASAP,
dipl.diz. ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje DOCENT u području Umjetnosti, polje Dizajn,
grana Industrijski dizajn i dizajn proizvoda. Predmet se dostavlja Vijeću umjetničkog područja na daljnju odluku.
TOČKA 19.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.
Tonči Žarnić, prof. Veljko Oluić, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da NENO KEZIĆ, dipl.ing.arh. ispunjava uvjete za
izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITI PROFESOR sa 75% radnog angažmana u području
Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Fakultetu
građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
TOČKA 20.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.
Tonči Žarnić, prof. Veljko Oluić, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da EMIL ŠVERKO, dipl.ing.arh. ispunjava uvjete
za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITI PROFESOR sa 75% radnog angažmana
u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Fakultetu
građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
TOČKA 21.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc.
Marijan Hržić, prof. Miroslav Geng, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da IDIS TURATO, dipl.ing.arh. ispunjava
uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto IZVANREDNI PROFESOR s 50% radnog angažmana
u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Fakultetu
građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

TOČKA 22.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc.
Vilko Žiljak, prof. Stanko Herceg i prof. Gorki Žuvela utvrđeno je da IVAN KOLOVRAT ispunjava uvjete za izbor u
umjetničko-nastavno zvanje IZVANREDNI PROFESOR u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana
dizajn. Predmet se dostavlja Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu na daljnju odluku.
TOČKA 23.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.
Miroslav Geng, prof. Veljko Oluić, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da SAŠA BEGOVIĆ, dipl.ing.arh. ispunjava
uvjete za izbor u naslovno umjetničko-nastavno zvanje DOCENT u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti,
grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilišta u Splitu.
TOČKA 24.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za umjetničko područje – polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske
umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti,
likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.
Miroslav Geng, prof. Veljko Oluić, prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da DANIJEL MARASOVIĆ, dipl.ing.arh.
ispunjava uvjete za izbor u naslovno umjetničko-nastavno zvanje DOCENT u području Umjetnosti, polje Likovne
umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio). Predmet se dostavlja Fakultetu građevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveučilišta u Splitu.
TOČKA 25.
Jednoglasno se odobrava raspis natječaja za jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši predavač u
području društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija.
Predmet se upućuje na daljnju odluku Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao nadležnom, a kao
predstavnik u povjerenstvu imenuje se prof.mr.sc. Boris Koružnjak.

Dovršeno u 13,40.
Zapisnik sastavila:
Ljiljana Loina-Hohnjec
Zapisnik kolacionirala:
Deanka Hirjan, dipl.iur.

Dekan
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak

ZAPISNIK
sa 456. redovne sjednice FAKULTETSKOG VIJEĆA Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane 06. prosinca
2011. godine i IZVANREDNE sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. siječnja 2012. godine
PRISUTNI .
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, prof. Ivan Crnković, prof. Nenad Fabijanić, prof. Teufik
Galijašević, prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Mladen Jošić, prof.dr.sc. Tihomir Jukić,
prof.dr.sc. Dražen Juračić, prof. Ljubomir Miščević, prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, prof. Veljko
Oluić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc. Lenko Pleština, prof. Vlahović Dragomir, prof. Renata Waldgoni, prof. Tonči Žarnić,
prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Ljerka Biondić, prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc. Sanja Filep, prof. Igor Franić,
prof. Miroslav Geng, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.mr.sc. Boris Koružnjak, prof.dr.sc. Nenad
Lipovac, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof.Goran Rako, prof.dr.sc. Karin Šerman, prof.dr.sc. Ariana Štulhofer, prof.dr.sc. Andrej
Uchytil, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc. Mateo Biluš, doc.dr.sc. Bojana Bojanić, doc. Neda Cilinger, doc. Tin Sven
Franić, doc.dr.sc. Josip Galić, Jakšić dr.sc. Nataša, doc. Siniša Justić, doc.dr.sc. Zlatko Karač, doc. Vladimir Kasun, doc.dr.sc.
Damir Krajnik, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, doc. Petar Mišković, doc. Iva Muraj, doc. Branimir Rajčić, doc.dr.sc. Krunoslav Šmit,
doc.mr.sc. Sonja Tadej, doc. Gordana Žaja, prof. Stipe Brčić, pred. Luka Korlaet, pred. Ivana Ergić, v.pred.mr.sc. Nikoleta
Sudeta, pred. Zorana Protić, pred. Vedran Duplančić, pred. Berislav Medić, asist.mr.sc. Roberto Vdović, dr.sc. Šimunić Buršić
Marina, Ivanković dr.sc. Vedran, Smokvina Marina, Kristina Careva, pred.mr.sc. Dubravko Bačić, pred.mr. Dalibor Vračan,
v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, v.pred. Zlatko Klanac, pred.mr.sc. Alan Braun, Oberman Tin, Pap Morana
ISPRIČANI:
Baletić dr.sc. Bojan, prof.dr.sc. Neidhardt dr.sc. Velimir, prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc. Modrčin Leo, doc. Paver-Njirić
Helena, doc. Ivica Plavec, v.pred.mr.sc. Neda Borić
PREDSTAVNICI STUDENATA:
Frana Dulibić, Marija Rupa, Ivana Šajn, Ivan Škugor, Ivo Žarko, Marko Mihaljević, Denis Rubinić, Nina Čikeš, Kristina Perkov,
Igor Pavlović
OSTALI PRISUTNI:
Deanka Hirjan - tajnik fakulteta, Ljiljana Loina-Hohnjec - zapisničar
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te daje na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Utvrđivanje dnevnog reda
2.
Prihvat zapisnika sa 455. redovne sjednice
3.
Izvješće dekana
4.
Izvješće prodekana za nastavu
5.
Izvješće prodekana za znanost
6.
Izvješće prodekana za poslovanje
7.
Izvješće voditelja Studija dizajna
8.
Izvješće predstojnika katedri
9.
Izvješće predstojnika zavoda
10.
Izvješće predsjednika povjerenstava
11.
Izvješće studentskih predstavnika
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

***
Ponavljanje izbora prodekana za međunarodnu suradnju
***
Izvješće Povjerenstva za izradu Samoanalize
Imenovanje Uredništva znanstvenog časopisa „Prostor”
Imenovanje Povjerenstva za osnivanje novog integriranog znanstvenog doktorskog studija „Arhitektura i urbanizam” i
izradu programa
Prihvat Pravilnika o stručnom usavršavanju AF
Prihvat teme doktorske disertacije Željke Hrs Borković, dipl.ing.arh.. pod naslovom „Energetska obnova zgrada i
suvremeni energetski koncepti u arhitekturi“, te imenovanje mentora
Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent za dr.sc. Josipa Galića
Potvrda Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje viši
predavač za Ivanu Tutek

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Potvrda Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje viši
predavač za Anu Martinu Bakić
Imenovanje zamjenskog člana u stručno povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada i predlaganje mentora unutar
poslijediplomskog znanstvenog studija Graditeljsko naslijeđe za pristupnika Borislava Puljića, dia
Imenovanje stručnog povjerenstva povodom molbe izv.prof.dr.sc. Karin Šerman za izbor u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik
Imenovanje stručnog povjerenstva povodom molbe izv.prof.dr.sc. Nenada Lipovca za izbor u znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik
Imenovanje stručnog povjerenstva povodom molbe doc.dr.sc. Nataše Jakšić za izbor u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog
mjesta docent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika
zgrada, materijali i tehnologija građenja
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta
u Splitu za jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta izvanredni ili redoviti profesor s 50% radnim
angažmanom u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta
u Splitu za dva nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog mjesta redoviti profesor s 75% radnim angažmanom u
području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)
Izvješće stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Marine Šimunić Buršić u suradničko zvanje višeg asistenta
Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši predavač u području Tehničkih
znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije
Izvješće prof.dr.sc. Karin Šerman o održanom predavanju o arhitektu Mladenu Kauzlaricu, te predavanje prof.dr.sc.
Andreja Uchytila o arhitektu Nevenu Šegviću u sklopu ciklusa „Misli o očuvanju moderne arhitekture“
Ponovni dopunjeni prijedlog prof.dr.sc. Borisa Morsana za pokretanje međunarodne radionice Arhitektonskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani na revitalizaciji karlovačke zvijezde

TOČKA 1.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
TOČKA 2.
Zapisnik sa 455. redovne sjednice prihvaćen je jednoglasno.
TOČKA 3.
Izvješće dekana
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak upućuje čestitke:
prof. Ivanu Crnkoviću na dodijeljenoj nagradi Viktor Kovačić za životno djelo. Svi prisutni pridružuju se čestitkama.
doc. Siniši Justiću i Darku Latinu na I. nagradi na natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve
i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi-Lokvice u Trogiru
doc. Tinu Svenu Franiću i Pauli Žinić na II. nagradi na natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem na području Brigi-Lokvice u Trogiru
studentu Alenu Žuniću na III. nagradi za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje
Parka Kupalište Ribarska u Vukovaru
Dekan pozdravlja novog člana Fakultetskog vijeća doc.dr.sc. Josipa Galića nastavnika na kolegiju Nosive konstrukcije.
Svi prisutni pridružuju se čestitkama.
Prof.dr.sc. Tihomir Jukić održao je predavanje u DA Karlovca pod naslovom „Modeli stanovanja u gradu od 1950.-2010. primjer Zagreba“
U organizaciji Instituta za društvena istraživanja održan je Međunarodni znanstveni simpozij i okrugli stol pod naslovom „Akteri
društvenih promjena u prostoru. Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj“ u kojoj su sudjelovali prof. dr.sc. Tihomir
Jukić s izlaganjem pod naslovom „Gradski projekt u kontekstu provedbe urbanističkih planova i planerskih politika u Hrvatskoj“,
te prof.dr.sc. Srečko Pegan s izlaganjem pod naslovom „Planiranje promjena u prostoru“
Prof. Ljubomir Miščević sudjeluje u radu Međunarodnog konzorcija IDES_EDU od 16. do 18. siječnja s temom Europske
direktive o energetskim svojstvima
Prof. Mladen Jošić izvješćuje da je uprava pokrenula inicijativu da se preko stručnog rada i istraživačkih studija ponudi
suradnja veleposlaniku Iraka u edukaciji te eventualna izrada projekta.
Doc. Tin Sven Franić predložio je inicijativu da se Fakultet uključi u izradu projekata koji bi bili u skladu s PUP-om za grad
Vukovar te da ti projekti budu donacija Vukovaru.
Dekan izvješćuje da je bio na sastanku kod predsjednika Josipovića, te kod gradonačelnika Bandića. Gradonačelnik je
naklonjen suradnji s Fakultetom, a realizacija će ovisiti o sredstvima Grada. Održan je i sastanak kod ministra graditeljstva te
Ministar daje maksimalnu podršku svim nastojanjima AF vezanim uz aktivnosti uz istraživački, znanstveni i stručni rad .

Napravljeni su predlošci za novi vizualni identitet Fakulteta, a u skladu sa naputkom Sveučilišta.
Sve knjige koje se kupuju iz zavodskih ili fakultetskih sredstava potrebno je evidentirati u Studijskom arhivu.
TOČKA 4.
Izvješće prodekana za nastavu
Prof.dr.sc. Alenka Delić izvijestila je:
Nastava u zimskom semestru završava 20. siječnja. Od 24. siječnja održat će se prezentacije. Vijeća godišta održat će se 6. i
7. veljače i do tada je potrebno unijeti sve uskrate.
Zaprimljen je veći broj zahtjeva za uvođenjem novih izbornih kolegija, te će održati sastanci Povjerenstva za reformu i
Povjerenstva za praćenje nastave 6. i 8. veljače, te svi nastavnici koji žele prijaviti izborni kolegij trebaju to učiniti do 01.
veljače.
Provode se ankete nastavnika kojima je reizbor u iduće tri godine. Postupalo se prema uputama te na anketiranju nisu bili
prisutni nastavnici koje se ocjenjivalo.
TOČKA 5.
Izvješće prodekana za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da je Sveučilište uputilo Fakultetima zahtjev za iskazivanje potreba za znanstvenim
novacima. Naš Fakultet je zatražio dva znanstvena novaka.
Izašao je novi broj „Prostora“ koji je najopsežnije godište do sada.
TOČKA 6.
Izvješće prodekana za poslovanja
Prof.dr.sc. Miljenko Haiman izvješćuje da se prikupljaju zahtjevi za nabavu kancelarijskog materijala, računalne opreme i
ostalih potrebnih materijala i roba kako bi se mogao raspisati natječaj za javnu nabavu. Prema do sada dostavljenim
zahtjevima vidljivo je da moramo raspisati javnu nabavu u svim područjima.
TOČKA 7.
Izvješće Voditelja Studija dizajna
Prof. Stipe Brčić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da je Studij dizajna izradio vizualni identitet Sveučilišta.
Studij dizajna izradio je Samoanalizu koja će biti prezentirana pod zasebnom točkom dnevnog reda.
TOČKA 8.
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci izvijestio je da se na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
raspravljalo o pripremi nastave za idući semestar, o znanstvenoistraživačkom radu. U ljetnom semestru kolegij Pajsažno
planiranje umjesto dr.sc. Sanje Gašparović predavat će doc.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
Doc. Mateo Biluš izvijestio je da je Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo raspravljala o nastavnom opterećenju u
idućem semestru.
Također se raspravljalo o izmjeni naziva kolegija Arhitektonske konstrukcije 1-3 i Fizika zgrada.
Prijedlog Katedre je da se kolegij Arhitektonske konstrukcije promijeni u Arhitektonske konstrukcije i materijali 1, 2 i 3, a
kolegiji Fizika zgrade u Arhitektonske konstrukcije i fizika zgrade.
Prijedlog Katedre uputit će se na Povjerenstvo za praćenje nastave.
Prof.dr.sc. Karin Šerman izvijestila je da sklopljen ugovor o suradnji sa Sveučilište u Pečuhu.
TOČKA 9.
Prof. Mladen Jošić izvijestio je u ime svih zavoda o financijskom poslovanju. Prikaz financijskog poslovanja zavoda nalazi se u
pisanom obliku u tajništu Fakulteta.
TOČKA 10.
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da je u tijeku prijava na znanstveni skup Sezona urbanizma. Do sad su zaprimljena 550
projekata, odnosno planova, a samo 32 znanstvena rada. Rok za prijavu je 10. veljače i doc. Karač apelira na znanstvene
novake i nastavnike AF da prijave rad za sudjelovanje na skupu.
TOČKA 11.
Predsjednik Studentskog zbora Ivan Škugor izvješćuje da su oličene prostorije Studentskog zbora. Za organizaciju studentske
radionice u Motovunu dobivena su sredstava u iznosu od 3.000 kuna od Sveučilišta u Zagrebu.
TOČKA 12.
Ponavljanje izbora prodekana za međunarodnu suradnju

Prof.dr.sc. Boris Koružnjak izvijestio je da je došlo do proceduralne pogreške, te da je za izbor prodekana potrebna većina
glasova svih članova Fakultetskog vijeća.
Nakon toga imenovano je povjerenstvo za prebrojavanje glasova u sastavu doc. Branimir Rajčić, doc.dr.sc. Iva Muraj i
zn.nov.dr.sc. Vedran Ivanković.
Utrvrđeno je da sjednici prisustvuje 65 članova Fakultetskog vijeća.
Podijeljeni su listići i pristupilo se glasovanju. Povjerenstvo je nakon obavljenog glasovanja pokupilo listiće i povuklo se na
prebrojavanje.
Utvrđeno je da je ZA izbor prof.dr.sc. Feđe Vukića glasovalo 40 člana , PROTIV je bilo 20 članova i 5 je glasova bilo
NEVAŽEĆE.
Nakon pročitanih rezultata utvrđeno je da predloženik nije dobio potrebnu većinu glasova.
Razvila se duga rasprava, te je zaključeno da sjednici Fakultetskog vijeća nisu prisustvovala 23 člana FV, te da će se ponoviti
postupak izbora tajnim glasovanjem svih članova FV na način da u zapečačenim kovertama dostave glas u glasačku kutiju u
tajništvu fakulteta do 23. siječnja 2012. do 15 sati.
TOČKA 13.
Pred.mr.sc. Dubravko Bačić izvijestio je da je u završnoj fazi izrada Samoanalize. Potrebno je objediniti dokument Samonalize
Studija dizajna s našim izvješćem te uvrstiti primjedbe. Nakon toga sazvat će se izvanredna sjednica na kojoj će se donijeti
odluka o prihvaćanju dokumenta.
TOČKA 14.
Imenuje se Povjerenstvo Znanstvenog časopisa „Prostor“ Uredništvo: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, glavni urednik,
Prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, Prof.dr.sc. Srečko Pegan, Prof.dr.sc. Zlatko Jurić (Filozofski fakultet), Izv.prof.dr.sc.
Jasenka Bertol-Vrček, Izv.prof.dr.sc. Karin Šerman, Dr.sc. Tomislav Premerl , Izv.prof.dr.sc. Feđa Vukić, Doc.dr.sc. Zlatko
Karač, urednik; Izvršno uredništvo: Izv.prof.dr.sc. Ariana Štulhofer, izvršena urednica, Zn.nov. Mia Roth-Čerina, izvršna
urednica, V.pred.dr.sc. Neda Borić, Zn.nov.dr.sc. Lea Petrović, tajnik Uredništva , Zn.nov.dr.sc. Zorana Sokol Gojnik,
zamjenica tajnika Uredništva, Asist.mr.sc. Roberto Vdović, urednik Interent izdanja, Doc.dr.sc. Iva Muraj, urednica Kronike.
Mandat Povjerenstva je dvije godine.
TOČKA 15.
Imenuje se Povjerenstvo za osnivanje novog integriranog znanstvenog doktorskog studija „Arhitektura i urbanizam“, te izradu
programa u sastavu: Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, Prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, Prof.dr.sc. Dražen Juračić,
Prof.dr.sc. Srečko Pegan, Prof.dr.sc. Karin Šerman, V.pred.dr.sc. Zoran Veršić, Prof.dr.sc. Ariana Štulhofer, Doc.dr.sc. Zlatko
Karač, Doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić
TOČKA 16.
Jednoglasno se prihvaća Pravilnik o stručnom usavršavanju.
TOČKA 17.
Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije unutar doktorskog studija Željke
Hrs Borković, dipl.ing.arh. pod naslovom „Energetska obnova zgrada i suvremeni energetski koncepti u arhitekturi“.
Za mentore se imenuju prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček i prof.dr.sc. Alenka Delić.
TOČKA 18.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 19. prosinca 2011. godine o potvrđivanju
izbora u znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. JOSIP GALIĆ izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent u području
Tehničkih znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na
vrijeme od pet godina
TOČKA 19.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 10. siječnja 2012. godine o
potvrđivanju izbora u nastavno zvanje, te se IVANA TUTEK, dipl.ing.arh. izabire u nastavno zvanje VIŠI PREDAVAČ u
području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti grana Arhitektura (umjetnički dio) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu na vrijeme od pet godina.
TOČKA 20.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 10. siječnja 2012. godine o
potvrđivanju izbora u nastavno zvanje, te se ANA MARTINA BAKIĆ, dipl.ing.arh. izabire u nastavno zvanje VIŠI PREDAVAČ
u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu na vrijeme od pet godina.

TOČKA 21.
Umjesto prof.dr.sc. Vladimira Bedenka u stručno povjerenstvo za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Borislava
Puljića, dipl.ing.arh. imenuje se prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, te će povjerenstvo djelovati u sastavu: prof.dr.sc. Hildegard
Auf-Franić, doc.dr.sc. Zlatko Karač, dr.sc. Snješka Knežević. Za mentora se imenuju doc.dr.sc. Zlatko Karač.
TOČKA 22.
Imenuje se povjerenstvo za izbor dr.sc. Karin Šerman u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u sastavu: prof.dr.sc.
Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Andrej Uchytil, prof.dr.sc. Darovan Tušek
TOČKA 23.
Imenuje se povjerenstvo za izbor dr.sc. Nenada Lipovca u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u sastavu: prof.dr.sc.
Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc. Darovan Tušek
TOČKA 24.
Imenuje se povjerenstvo za izbor dr.sc. Nataše Jakšić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u sastavu: prof.dr.sc.
Aleksandar Homadovski, prof.dr.sc. Andrej Uchytil, prof.dr.sc. Darovan Tušek
TOČKA 25.
Temeljem Odluke Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva i
na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Miljenko Haiman i prof.dr.sc.
Drago Špoljarić utvrđeno je da se dr.sc. ZORAN VERŠIĆ, dipl.ing.arh. izabire
u znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam grana: Arhitektonske
konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od
pet godina. Predmet se dostavlja na potvrdu Vijeću tehničkog područja.
TOČKA 26.
Na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Miroslav Geng i prof. Ante Kuzmanić
utvrđeno je da mr.sc. IDIS TURATO, dipl.ing.arh., ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto
IZVANREDNI PROFESOR S 50% radnim angažmanom u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura
(umjetnički dio) na Fakultetu Građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za umjetničko područje, polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti),
filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti,
primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti na daljnji postupak.
TOČKA 27.
Povodom natječaja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, na temelju izvješća stručnog
povjerenstva u sastavu: prof. Tonči Žarnić, prof. Veljko Oluić i prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da mr.sc. EMIL ŠVERKO,
dipl.ing.arh., ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITI PROFESOR sa 75% radnim
angažmanom u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na Fakultetu Građevinarstva,
arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za umjetničko područje, polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti),
filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti,
primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti na daljnji postupak.
Povodom natječaja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, na temelju izvješća stručnog
povjerenstva u sastavu: prof. Tonči Žarnić, prof. Veljko Oluić i prof. Ante Kuzmanić utvrđeno je da NENO KEZIĆ, dipl.ing.arh.,
ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto REDOVITI PROFESOR sa 75% radnim angažmanom u
području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na Fakultetu Građevinarstva, arhitekture i
geodezije Sveučilišta u Splitu.
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za umjetničko područje, polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti),
filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti,
primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti na daljnji postupak.
TOČKA 28.
Na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu doc.dr.sc. Zlatko Karač, v.pred.dr.sc. Zoran Veršić i dr.sc. Dražen
Arbutina, dr.sc. MARINA ŠIMUNIĆ BURŠIĆ izabire se u suradničko zvanje viši asistent na Arhitektonskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.

TOČKA 29.
Jednoglasno se odobrava raspis natječaja za jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši predavaču području
Tehničkih znanosti, polje Građevinarstvo, grana Nosive konstrukcije.
Predmet se upućuje Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao matičnom, a kao predstavnik u povjerenstvo od strane
Arhitektonskog fakulteta imenuje se izv.prof.dr.sc. Miljenko Haiman.
TOČKA 30.
Jednoglasno se prihvaća izvješće prof.dr.sc. Karin Šerman o održanom predavanju o arhitekturu Mladenu Kauzlariću, te o
predavanju prof.dr.sc. Andreja Uchytila o održanom predavanju o arhitekturu Nevenu Šegviću u sklopu ciklusa predavanja
„Misli o očuvanju moderne arhitekture“ na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.
TOČKA 31.
Prijedlog prof.dr.sc. Borisa Morsana upućuje se na Povjerenstvo za praćenje nastave.
Dovršeno u 14,30
ZAPISNIK SA IZVANREDNE SJEDNICE FAKULTETSKOG VIJEĆA ODRŽANE 31. siječnja 2012. godine
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum i daje na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Izvješće o rezultatima izbora prodekana za međunarodnu suradnju
2.
Izvješće Povjerenstva za izradu Samoanalize
Dnevni red jednoglasno je usvojen.
TOČKA 1.
Dekan je podnio izvješće o provedenom glasovanju.
Povjerenstvo u sastavu: doc. Branimir Rajčić, doc.dr.sc. Iva Muraj i zn.nov.dr.sc. Vedran Ivanković 23. siječnja 2012. godine u
15 sati preuzeli su glasačku kutiju te prebrojili glsove.
Ukupno je glasovalo 78 članova Fakultetskog vijeća. Natpolovična većina svih članova Fakultetskog vijeća je 44 glasa.
ZA je glasalo 52 člana FV, PROTIV je glasalo 18 članova FV, a 8 listića je bilo NEVAŽEĆE.
Utvrđeno je da je prof.dr.sc. Feđa Vukić dobio natpolovičnu većinu glasova svih članova Fakultetskog vijeća, te se slijedom
toga dr.sc. Feđa Vukić izabire za prodekana za međunarodnu suradnju.
TOČKA 2.
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak zahvalio se Povjerenstvu za izradu Samoanalize na velikom trudu. Objedinjeni materijal
Samoanalize Arhitektonskog fakulteta i Studija dizajna dostavljen je članovima Fakultetskog vijeća. Stigle su još neke
primjedbe koje će biti uvrštene u tekst, a cjelokupni materijal poslat će se na prevođenje. Rok za predaju Samoanalize Agenciji
za visoko obrazovanje je 15. veljače.
Uz jedan suzdržan glas tekst Samoanalize prihvaćen je.
Dovršeno u 12,45
Zapisnik sastavila:
Ljiljana Loina-Hohnjec
Zapisnik kolacionirala:
Deanka Hirjan, dipl.iur.

Dekan
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak

Ponedjeljak, 06. 02.2012.
Vijeća godišta:
- 9,00 sati - I. godina
- 10,30 sati - II. godina
- 12,00 sati - III. godina
Sastanak Povjerenstva za reformu i Povjerenstva za praćenje nastave
- 14 sati
Utorak, 07.02.2012.
- 9,00 sati - I. godina
- 10,30 sati - II. godina
Fakultetsko vijeće - 12 sati
Srijeda, 08.02.2012.
Sastanak Povjerenstva za reformu i Povjerenstva za praćenje nasta
- 10 sati

ZAPISNIK
sa 455. redovne sjednice FAKULTETSKOG VIJEĆA Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održane 06. prosinca
2011. godine
PRISUTNI .
Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Vladimir Bedenko, prof. Ivan Crnković, prof. Nenad Fabijanić, prof. Teufik
Galijašević, prof.dr.sc. Aleksandar Homadovski, prof. Mladen Jošić, prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Dražen Juračić,
prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, prof. Veljko Oluić, prof.dr.sc. Srečko Pegan, prof.dr.sc. Lenko
Pleština, prof. Renata Waldgoni, prof. Tonči Žarnić, prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Ljerka Biondić, prof. Miroslav
Geng, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.mr.sc. Boris Koružnjak, prof.dr.sc. Nenad Lipovac, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof.dr.sc.
Andrej Uchytil, prof.dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, doc. Mateo Biluš, doc. Tin Sven Franić, Jakšić
dr.sc. Nataša, doc. Siniša Justić, doc.dr.sc. Zlatko Karač, doc. Vladimir Kasun, doc.dr.sc. Ivan Mlinar, doc. Petar Mišković, doc.
Iva Muraj, doc. Branimir Rajčić, doc.dr.sc. Karin Šerman, doc.dr.sc. Krunoslav Šmit, doc.mr.sc. Sonja Tadej, doc. Gordana
Žaja, v.pred.mr.sc. Nikoleta Sudeta, pred. Mandić Dunja, pred. Rister Vanja, pred. Berislav Medić, asist.mr.sc. Roberto Vdović,
dr.sc. Šimunić Buršić Marina, Ivanković dr.sc. Vedran, Smokvina Marina, Kristina Careva, pred.mr. Dalibor Vračan,
v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, v.pred. Zlatko Klanac, pred.mr.sc. Alan Braun, Oberman Tin
ISPRIČANI:
Baletić dr.sc. Bojan, prof.dr.sc. Marijan Hržić, prof. Ljubomir Miščević, prof.dr.sc. Neidhardt dr.sc. Velimir, prof. Vlahović
Dragomir, prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc. Sanja Filep, prof. Igor Franić, prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.Goran Rako,
prof.dr.sc. Ariana Štulhofer, doc.dr.sc. Bojana Bojanić, doc. Neda Cilinger, doc.dr.sc. Damir Krajnik, doc. Modrčin Leo, doc.
Paver-Njirić Helena, doc. Ivica Plavec, prof. Stipe Brčić, pred. Luka Korlaet, v.pred.mr.sc. Neda Borić, asist. Pap Morana,
PREDSTAVNICI STUDENATA:
Frana Dulibić, Marija Rupa, Ivana Šajn, Ivan Škugor, Ivo Žarko, Marko Mihaljević, Nina Čikeš, Kristina Perkov, Igor Pavlović
OSTALI PRISUTNI:
Deanka Hirjan - tajnik fakulteta, Ljiljana Loina-Hohnjec - zapisničar
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum, moli za dvije točke dopune i to: 19a) Imenovanje
Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje i 19b) Zamolba prof.dr.sc. Vladimira Bedenka. Uz navedene dopune prof.mr.sc.
Boris Koružnjak daje na usvajanje sljedeći
Dnevni red:
1.
Utvrđivanje dnevnog reda
2.
Prihvat zapisnika sa 454. redovne sjednice
3.
Izvješće dekana
4.
Izvješće prodekana za nastavu
5.
Izvješće prodekana za znanost
6.
Izvješće prodekana za poslovanje
7.
Izvješće voditelja Studija dizajna
8.
Izvješće predstojnika katedri
9.
Izvješće predstojnika zavoda
10.
Izvješće predsjednika povjerenstava
11.
Izvješće studentskih predstavnika

***
12.
Izbor prodekana za međunarodnu suradnju
13.
Imenovanje člana i zamjenika u Vijeću umjetničkog područja
14.
Imenovanje Etičkog povjerenstva
15.
Imenovanje povjerenstva za razredbeni postupak
16.
Imenovanje Povjerenstva za izdavanje zbornika Facta Architectonica
17.
Imenovanje koordinatora za mobilnost studenata
18.
Imenovanje ECTS koordinatora
19.
Imenovanje Povjerenstva za ljetne škole
19a) Imenovanje Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje
19b) Zamolba prof.dr.sc. Vladimira Bedenka
***
20.
Prihvat teme doktorske disertacije Silve Kalčić, prof.pov.umj. pod naslovom „Arhitektura i novi mediji - medijske fasade,
video-i svjetlosne instalacije“, te imenovanje mentora

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Prihvat teme doktorske disertacije Silvija Bašića, dipl.ing.arh. pod naslovom „Urbanistički standardi planiranja novih
stambenih naselja“, te imenovanje mentora
Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent dr.sc. Sanje Gašparović
Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
docent dr.sc. Zlatka Karača
Potvrda Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavač
mr.sc. Dubravka Bačića
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja za jednog nastavnika umjetničko-nastavnog zvanja i radnog
mjesta docent u Umjetničkom području, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja za jednog nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši
predavač u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada,
materijali i tehnologija građenja
Izvješće stručnog povjerenstva povodom raspisa natječaja za dva nastavnika nastavnog zvanja i radnog mjesta viši
predavač u Umjetničkom području, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio)
Prijedlog raspisa natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u području
Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada, materijali i
tehnologija građenja
Imenovanje povjerenstva za izbor dr.sc. Marine Šimunić Buršić u suradničko zvanje višeg asistenta
Prijedlog prof.dr.sc. Borisa Morsana za pokretanje međunarodne radionice Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani na revitalizaciji karlovačke zvijezde
Molba zn.nov. Renea Lisca
Obavijest o „10 zahtjeva arhitektonske struke“

TOČKA 1.
Dnevni red je uz navedene dopune usvojen jednoglasno.
TOČKA 2.
Zapisnik sa 454. redovne sjednice prihvaćen je uz primjedbu prof.dr.sc. Mladena Obad Šćitarocija da je Povjerenstvo
znanstvenog časopisa „Prostor“ imenovano privremeno do izlaska idućeg broja, te će se novo povjerenstvo imenovati na
sjednici Fakultetskog vijeća u siječnju 2012. godine.
TOČKA 3.
Izvješće dekana
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak izvijestio je da su održane dvije sjednice Senata. Izneseno je izvješće Rektora o radu Sveučilišta.
Na sjednicama Senata raspravljalo se o kriterijima i kvotama za professore emerituse.
Dostavljene su dopune upisnih kriterija te je za sve predmete koji se priznaju na našem razredbenom postupku zatražena
razina A.
Sa predstavnicima Građevinsko-arhitektonsko-geodetskog fakulteta iz Splita održan je sastanak 16. studenog. Teme su bile
suradnja u nastavi, doktorski studiji, razredbeni ispiti te samoanaliza oba fakulteta.
Izvješće koje trebamo sačiniti i predati Agenciji za znanost obuhvaća rad AF u cjelini, te će se temeljem pozitivne ocjene dobiti
dozvola za rad Fakulteta.
U 9. i 10. mjesecu desilo se puknuće vodovodne cijevi te je od strane Vodovoda ispostavljen račun na iznos od 88.000 kuna i
67.000 kuna. Trošak popravka i računi za vodu iznose preko 200.000 kn te ćemo uputiti Sveučilištu traženje za pokriće barem
dijela tih izvanrednih troškova.
Rekonstrukcija krovišta na IV. katu započet će početkom iduće godine.
Prof. Koružnjak izvješćuje o sudjelovanju prof.dr.sc. Karin Šerman i doc.dr.sc. Nataše Jakšić na međunarodnom simpoziju u
Ljubljani s temom Novo u starom: Denzlerova Upravna zgrada Gradskih poduzeća u Zagrebu iz 1935. godine u
historicističkom tkivu zagrebačkog Donjega Grada; dr.sc. Zorane Sokol Gojnik i prof.dr.sc. Mladena Obad Šćitarocija na
znanstvenom skupu u Istambulu i dr.sc. Marine Šimunić Buršić na znanstvenom skupu povodom 100 obljetnice rođenja
Anđele Horvat (1911.-1985.) u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. Dekan upućuje čestitku pred. Vedranu
Duplančiću na dobivenoj 1. nagradi na natječaju za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja poslovne građevine
Vrbani u Zagrebu, te prof. Igoru Franiću na dobivenoj 3. nagradi na istom natječaju. Također upućuje čestitku prof. Goranu
Raki na dobivenoj 1. nagradi na međunarodnom natječaj za Istanbulski edukativni centar za prevenciju katastrofa. Dekan
upućuje čestitke prof. Tončiju Žarniću i doc. Petru Miškoviću na uspješnoj realizaciji projekta uređenja izložbene dvorane (429)
u Diplomsku dvoranu.
Od Uprave za zaštitu kulturne baštine dobivena je obavijest o potrebi provedbe hitne sanacije i zaštite naših nekretnina u
Motovunu.

TOČKA 4.
Izvješće prodekanice za nastavu
U ime prodekanice prof.dr.sc. Alenke Delić dekan je izvijestio o održanom predavanju studentima 1. godine na kome su
upoznati sa svojim pravima i obvezama, uvjetima upisa u više godine, nastavnim planom.
Nastava u zimskom semestru traje do 20. siječnja, a božićni praznici su od 23. prosinca do 09. siječnja 2012.
TOČKA 5.
Izvješće prodekana za znanost
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da je prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci predao prijavu za međunarodni znanstveni projekt
u okviu IPA-PARTNER SWAN projekta.
Također je izvijestio o ustroju budućih doktorskih studija. U okviru Sveučilišta održavaju se instruktivne radionice za sve
mentore na doktorskim studijima. Da bi netko bio mentor doktorandu njegov opus radova mora biti iz područja izrade doktorske
disertacije, mentori mogu biti samo aktivni nastavnici. Sveučilište će izdavati tzv. licencu za mentora. Mentor više neće biti
imenovan u povjerenstvo za ocjenu niti povjerenstvo za obranu doktorske disertacije. Budući doktorski studiji trebali bi se
objediniti na Sveučilištu.
Akademija likovnih umjetnosti pokrenula je prvi umjetnički doktorski studij.
TOČKA 6.
Izvješće prodekana za poslovanje
Prof.dr.sc. Miljenko Haiman izvijestio je da je Sveučilištu predan financijski plan za prva tri mjeseca iduće godine. Potrebno je
prikupiti potraživanja nastavnika kako bi se pokrenuli postupci javnih nabava.
Doc.dr.sc. Krunoslav Šmit uključio je u nastavu InterWrite Cricket ili cvrčak u slobodnom prijevodu, jednostavan sustav
elektroničkog glasovanja, koji pomaže redovitom praćenju nastave i aktivnom sudjelovanju studenata, a koja je

nabavljena putem TEMPUS projekta. Student na početku semestra zadužuje opremu, putem šifre moguće je interaktivno
sudjelovati u nastavi, postavljati pitanja i dobiti odgovore od nastavnika.
TOČKA 7.
Izvještaja nije bilo.

TOČKA 8.
Prof. Miroslav Geng izvijestio je da je održan sastanak Katedre za arhitektonsko projektiranje. Izabrani su predstavnici za
imenovanje u Vijeće umjetničkog područja te je to zasebna točka dnevnog reda.
Raspravljalo se o prijedlogu prof.dr.sc. Borisa Morsana o organiziranju Radionce, te je i to zasebna točka dnevnog reda.
Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci i doc. Mateo Biluš izviejstili su da nije bilo tema za održavanje sastanka Katedri.
Prof.dr.sc. Andrej Uchytil moli da se razmisli o strategiji prijave znanstvenih projekata.
TOČKA 9.
Prof. Mladen Jošić izvijestio je da Zavod za arhitekturu nije sklopio niti jedan novi ugovor, nije se uspjelo naplatiti niti jedan
račun, a nije poslan ni jedan novi račun za naplatu. Stanje u Zavodu za arhitekturu je jako teško.
V.pred.dr.sc. Zoran Veršić izvješćuje da je Zavod za zgradarstvo i fiziku zgrade uspio nešto naplatiti, te da su pred potpismo
dva ugovora.
Pred.mr.sc. Alan Braun izvješćuje da je Zavod za graditeljsko naslijeđe uspio naplatiti neka svoja potraživanja, te potpisati dva
ugovora.
TOČKA 10.
Prof. Nenad Fabijanić izvijestio je da je na sastanku Povjerenstva za dodjeljivanje studentskih nagrada dogovoreno da se
studentima dodjeljuju nagrade: nagrada prof. Filipovića za stambenu kuću, po jedna nagrada na diplomskom studiju na svim
radionicama AP i jedna nagradana Urbanističkoj radionici - nagrada Zdenko Strižić, nagrada Dekana - po jedan student sa
preddiplomskog i diplomskog studija za svaku godinu, te Rektorova nagrada.
Svim demonstratorima dodijelile bi se pohvalnice.
Doc.dr.sc. Zlatko Karač izvijestio je da su u fazi dovršetka tiskanje knjige dr.sc. Nede Borić i prof.dr.sc. Feđe Vukića.
Doc. Mateo Biluš izvijestio je da na Sveučilištu u okviru IPA Projekta održan sastanak s temom suzbijanja korupcije i
diskriminacije i drugih djelatnosti.
Prof.dr.sc. Tihomir Jukić izvijestio je da u tijeku natječaj za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti. Razred arhitekata
predložio je da se nagrada za životno djelo dodijeli prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić. Potrebna je i podrška Fakultetskog vijeća.
Svi prisutni jednoglasni su u davanju podrške, te će se Akademiji tehničkih znanosti dostaviti pisana odluka.

TOČKA 11.
Predsjednik Studentskog zbora Ivan Škugo izvijestio je da su u tijeku izbori za predstavnike u Studntskom zboru. Kada
postupak završi dostavit će se imena izabranih studenata.
Održat će se tribine za studente viših godina na kojima će ih se upoznati s uvjetima upisa u više godine.
TOČKA 12.
Prof.dr.sc. Boris Koružnjak iznio je prijedlog da se prof.dr.sc. Feđa Vukić izabere za prodekana za međunarodnu suradnju.
Razvila se rasprava o prijedlogu dekana u kojoj su sudjelovali: prof.dr.sc. Dražen Juračić koji smatrada da bi prodekan za
međunarodnu suradnju trebao biti iz redova zaposlenika AF, a tom se mišljenju pridružuju i prof. Tonči Žarnić i prof. Renata
Waldgoni. Prof. Miroslav Geng smatra da bi to trebao biti arhitekt, a prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci smatra da za tu funkciju
treba izabrati nekog tko taj posao želi i zna raditi. Prof.dr.sc. Andrej Uchytil smatra da treba dati podršku dekanovu prijedlogu.
Nakon rasprave imenovano je povjerenstvo za prebrojavanje glasova u sastavu doc.mr.sc. Sonja Tadej Vončina, doc.dr.sc. Iva
Muraj i doc.dr.sc. Ivan Mlinar.
Utrvrđeno je da sjednici prisustvuje 61 član Fakultetskog vijeća.
Podijeljeni su listići i pristupilo se glasovanju. Povjerenstvo je nakon obavljenog glasovanja pokupilo listiće i povuklo se na
prebrojavanje.
Utvrđeno je da je ZA izbor prof.dr.sc. Feđe Vukića glasovalo 32 člana , PROTIV je bilo 17 članova i 12 je glasova bilo
SUZDRŽANO.
Zaključeno je da je prof.dr.sc. Feđa Vukić dobio natpolovičnu većinu prisutnih glasova, te se izabire za prodekana za
međunarodnu suradnju.
TOČKA 13.
Jednoglasno se izabiru za: člana Vijeća umjetničkog područja prof. Nenad Fabijanić; zamjenik člana Vijeća umjetničkog
područja prof. Veljko Oluić
TOČKA 14.
Uz jedan suzdržan glas , imenuje se Etičko povjerenstvo u sastavu: prof.mr.sc. Jesenko Horvat, prof.dr.sc. Aleksandar
Homadovski, prof. Tonči Žarnić, doc. Mateo BIluš, Marija Rupa, studentska predstavnica. Mandat Povjerenstva je 2 godine.
TOČKA 15.
Imenuje se Povjerenstvo za razredbeni postupak u sastavu: doc. Tin-Sven Franić, zn.nov. Mojca Smode-Cvitanović, zn.nov.
Marina Smokvina, zn.nov. Kristina Careva, pred. Dunja Mandić, doc.dr.sc. Damir Krajnik. Mandat Povjerenstva je 2 godine.
TOČKA 16.
Uz jedan glas protiv i jedan suzdržan glas, imenuje se Povjerenstvo za izdavanje zbornika Facta Architectonica u sastavu:
prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof.dr.sc. Lenko Pleština, prof.dr.sc. Vesna Mikić, doc.dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, pred.
Vjera Bakić, pred. Luka Korlaet, Maroje Mrduljaš, zn.nov. Marina Smokvina. Mandat Povjerenstva je 2 godine.
TOČKA 17.
Za koordinatora za mobilnost studenata imenuje se pred. Luka Korlaet, dipl.ing.arh.
TOČKA 18.
Uz jedan suzdržan glas, za ECTS koordinatora imenuje se dr.sc. Marina Šimunić Buršić
TOČKA 19.
Uz dva suzdržana glasa imenuje se Povjerenstvo za ljetne škole i radionice u sastavu: prof.dr.sc. Alenka Delić, prof.dr.sc.
Feđa Vukić, prof. Nenad Fabijanić, prof.dr.sc. Vesna Mikić, prof. Ljubomir Miščević, doc.mr.sc. Sonja Tadej Vončina,
prof.dr.sc. Jesenko Horvat, prof.dr.sc. Boris Morsan
TOČKA 19a)
Imenuje se Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje u sastavu: prof.dr.sc. Miljenko Haiman, doc. Mateo Biluš,
v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, v.pred.mr.sc. Ivan Cetinić
TOČKA 19b)
Na molbu prof.dr.sc. Vladimira Bedenka, a povodom imenovanja u stručno povjerenstvo za ocjenu predložene teme doktorske
disertacije Borislava Puljića, dipl.ing.arh., imenovanog na 453. redovnoj sjednici održanoj 04. listopada 2011., izuzima se
prof.dr.sc. Vladimira Bedenka iz sastava povjerenstva, te od bilo kakvih drugih aktivnosti vezanih uz doktorsku disertaciju
pristupnika Borislava Puljića. Novog člana povjerenstva predložit će se na idućoj sjednici Fakultetskog vijeća.

TOČKA 20.
Uz jedan suzdržan glas, prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Silve
Kalčić, dipl.ing.arh. pod naslovom „Arhitektura i novi mediji _ medijske fasade, video-i svjetlosne instalacije“.
Za mentora se imenuje doc.dr.sc. Igor Toš.
TOČKA 21.
Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu predložene teme doktorske disertacije Silvia Bašića, dipl.ing.arh. pod
naslovom „Urbanistički standardi planiranja novih stambenih naselja“. Za mentora se imenuje prof.dr.sc. Tihomir Jukić.
TOČKA 22.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 21. studenog 2011. godine o potvrđivanju
izbora u znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. SANJA GAŠPAROVIĆ izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent u
području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grane Urbanizam i prostorno planiranje i Pejsažna arhitektura na
Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.
TOČKA 23.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 21. studenog 2011. godine o potvrđivanju
izbora u znanstveno-nastavno zvanje, te se dr.sc. ZLATKO KARAČ izabire u znanstveno-nastavno zvanje docent u području
Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grane Urbanizam i prostorno planiranje i Povijest i teorija arhitekture i zaštita
graditeljskog naslijeđa na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.
TOČKA 24.
Jednoglasno se prihvaća Odluka Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu od 21. studenog 2011. godine o potvrđivanju
izbora u znanstveno-nastavno zvanje, te se mr.sc. DUBRAVKO BAČIĆ izabire u nastavno zvanje predavač u području
Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada, materijali i tehnologija
građenja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od pet godina.
TOČKA 25.
Temeljem izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić, prof. Tonči Žarnić i i prof. Ante Kuzmanić
utvrđeno je da MIA ROTH-ČERINA, DIPL.ING.ARH., ispunjava uvjete za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto DOCENT
u području Umjetnosti, polje Likovne umjetnosti, grana Arhitektura (umjetnički dio) na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu.
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za umjetničko područje, polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti),
filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti,
primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti na daljnji postupak.
TOČKA 26.
Prihvaća se Mišljenje povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje, te se predlaže izbor pred. ZORANE
PROTIĆ, dipl.ing.arh. u nastavno zvanje VIŠI PREDAVAČ u području tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam, grana
arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada, materijali i tehnologija građenja. Mišljenje se dostavlja Vijeću tehničkog područja na
daljnji postupak.
Prihvaća se Mišljenje povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje, te se predlaže izbor pred. ANE MARTINE
BAKIĆ, dipl.ing.arh. u nastavno zvanje VIŠI PREDAVAČ u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura
(umjetnički dio). Mišljenje se dostavlja Vijeću umjetničkog područja na daljnji postupak.
TOČKA 27.
Prihvaća se Mišljenje povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje, te se predlaže izbor pred. IVANE TUTEK,
dipl.ing.arh. u nastavno zvanje VIŠI PREDAVAČ u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura (umjetnički dio).
Mišljenje se dostavlja Vijeću umjetničkog područja na daljnji postupak.
TOČKA 28.
Odobrava se raspis natječaja za jednog nastavnika znanstveno-nastavnog zvanja i radnog mjesta docent u području Tehničkih
znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Arhitektonske konstrukcije, fizika zgrada, materijali i tehnologija građenja.
Imenuje se povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrček, prof.dr.sc. Miljenko Haiman, prof.dr.sc. Drago Špoljarić,
Geodetski fakultet
TOČKA 29.
Imenuje se povjerenstvo za izbor dr.sc. Marine Šimunić Buršić u suradničkog zvanje višeg asistenta u sastavu: doc.dr.sc.
Zlatko Karač, v.pred.dr.sc. Zoran Veršić, dr.sc. Dražen Arbutina

TOČKA 30.
Projedlog prof.dr.sc. Borisa Morsana za pokretanje međunarodne radionice dostavljen je članovima Fakultetskog vijeća. O
prijedlogu je raspravljala i Katedra za arhitektonsko projektiranje. U raspravi u kojoj su sudjelovali prof.dr.sc. Vladimir Bedenko
koji iznosi da je Karlovačka zvijezda pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prof. Fabijanić smatra da ima previše
nepoznanica, nije jasna uloga Fakulteta, niti obaveze studenata. Cijeli predmet je potrebno uputiti ponovno na Povjerenstvo za
praćenje nastave.
TOČKA 31.
Odobrava se korištenje neplaćenog dopusta znanstvenom novaku Reneu Liscu, dipl.ing.arh. od 01. siječnja do 01. srpnja
2012. godine. Za vrijeme korištenja neplaćenog dopusta prava iz radnog odnosa i rokovi za radno mjesto miruju.
TOČKA 32.
Svim članovima Fakultetskog vijeća dostavljen je tekst „10 zahtjeva arhitektonske struke”. U raspravi su sudjelovali doc.
Gordana Žaja, prof.dr.sc. Boris Morsan, prof.dr.sc. Mladne Jošić, prof.dr.sc. Tihomir Jukić, prof.dr.sc. Boris Koružnjak.
Zaključeno je da će Arhitektonski fakultet uputiti dopis Društvu arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekta i Komori da se Fakultet
uključi u rad takvih odbora.
Dovršeno u 15,10
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