
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
MUZIČKA AKADEMIJA 
Trg Republike Hrvatske 12 
 
Klasa: 640-01/19-2/2 
Urbroj: 251-79-1-19-13 

Z A P I S N I K 
 
3. sjednice VIJEĆA AKADEMIJE u ak. god. 2019/2020., koja je održana u srijedu 11.12.2019., 
na Trgu Republike Hrvatske 12, IV kat, u dvorani Stančić, s početkom u 12,00 sati.  
 
Usvojen je sljedeći:    DNEVNI RED: 

1. PROMJENA SASTAVA VIJEĆA AKADEMIJE 
2. USVAJANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
3. PRAVILNIK O IZVOĐENJU NASTAVE KOMORNE GLAZBE 
4. STUDENTSKA PROBLEMATIKA  
5. KADROVSKA PITANJA  
6. OBAVIJESTI 

 
********************************************************************************************************* 
AD 1) PROMJENA SASTAVA VIJEĆA AKADEMIJE 
Od 01.12.2019. Odsjek za muzikologiju povećao se za jednog novog nastavnika iz 
znanstveno-nastavnih zvanja, tako da je Odjek izabrao doc. dr.sc. Mojcu Piškor kao novog 
člana Vijeća Akademije.  
Time se broj članova Vijeća Akademije povećava na 47. 
 
AD 2) USVAJANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
Zapisnik s prošle sjednice usvojen bez primjedbi. 
 
AD 3) PRAVILNIK O IZVOĐENJU NASTAVE KOMORNE GLAZBE 
Dekan iznosi da je javna rasprava bila produžena zbog kvalitetnih primjedbi koje su ugrađene 
u Pravilnik i da je konačni prijedlog Pravilnika dostavljen svim članovima Vijeća Akademije. 
Dodatnih primjedbi nije bilo. 
Vijeće Akademije donosi ODLUKU: Donosi se Pravilnik o izvođenju nastave komorne 
glazbe, koji je sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
AD 4) STUDENTSKA PROBLEMATIKA  
4.1. Dekan iznosi da će Dekanovu nagradu za ak. god. 2018/2019. dobiti: Veronika Ćiković, 
harfa te članovi tria Eusebius: Eva Šulić, violina, Tonka Javorović, violončelo I David Vuković, 
klavir. Dekanova nagrada uključuje: Posebno priznanje, novčanu nagradu u iznosu od 
2.500,00 kuna i zajednički koncert tijekom tekuće akademske godine. 
4.2. Na Svečanoj sjednici 13.01.2020. dodijelit će se i Nagrade Rotary kluba u iznosu od 
5.000,00 kuna, za ak.god. 2018/2019. (Viktor Čižić, klavir i Josip Frigan, klavir) i Nagrada 
Bohanec, u iznosu od 1.000 EUR-a, za ak.god. 2017/2018. i 2018/2019.  
 
AD 5)  KADROVSKA PITANJA  
5.1. IZBORI U ZVANJA 
Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu: Ćiković, Ljubić i Piškor. 
5.1.1. Izvješće podnosi prof. Harkay. 
Vijeće Akademije raspisalo je 27.03.2019. natječaj za izbor u umjetničko – nastavno zvanje  i 
radno mjesto  redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana 
reprodukcija glazbe – sviranje, za Trubu, na Odsjeku za duhačke instrumente - 1 izvršitelj u 
radnom odnosu na neodređeno vrijeme. 
Pristupnik: izv. prof. art. Dario Teskera, Vjeran Ježek. 
Matični odbor za umjetničko područje dana 27.11.2019.g. donio je odluku da se izv.prof.art.  
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Dario Teskera izabere u umjetničku komponentu umjetničko - nastavnog zvanja redovitog 
profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe – 
sviranje, za Trubu. 
Nakon provedenog natječajnog postupka mišljenje je stručnog povjerenstva da pristupnik 
ispunjava sve uvjete natječaja za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i radno mjesto  
redovitog profesora za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija 
glazbe – sviranje, za Trubu.   
Vijeće Akademije, nakon tajnog glasanja, donosi ODLUKU: 1. Izv.prof.art. Dario Teskera 
bira se u umjetničko - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, za područje 
umjetnosti, polje glazbena umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, za Trubu. 
2. Odluka je pravovaljana nakon potvrđivanja od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
5.1.2. Izvješće podnosi prodekanica Kiš-Žuvela. 
Vijeće Akademije raspisalo je 30.10.2019. natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje viši 
predavač, za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija 
i etnomuzikologija, za muzikološke predmete - 1 izvršitelj bez zasnivanja radnog odnosa. 
Pristupnica: dr. sc. Tatjana Čunko, naslovni predavač. 
Nakon provedenog natječajnog postupka mišljenje je stručnog povjerenstva da pristupnica 
dr.sc.Tatjana Čunko ispunjava sve uvjete natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje višeg 
predavača za područje humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija 
i etnomuzikologija, za muzikološke predmete. 
Vijeće Akademije, nakon tajnog glasanja, donosi ODLUKU: 1. Dr.sc. Tatjana Čunko, 
naslovni predavač, bira se u naslovno nastavno zvanje višeg predavača, za područje 
humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana muzikologija i 
etnomuzikologija, za muzikološke predmete, na Odsjeku za muzikologiju. 
2. Odluka je pravovaljana nakon potvrđivanja od strane Vijeća društveno – 
humanističkog  područja Sveučilišta u Zagrebu. 

 
5.1.3. Izvješće podnosi prof. Zadro. 
Muzička akademija je dana 30.10.2019.g. u „NN“-u, „Jutarnjem listu“, Euroaxess portalu i na 
svojim mrežnim stranicama raspisala natječaj za izbor nastavnika u nastavno zvanje i radno 
mjesto višeg umjetničkog suradnika za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana 
reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje, na Odsjeku za pjevanje – 1 izvršitelj u radnom 
odnosu na neodređeno vrijeme. 
Pristupnik: Božo Letunić, viši umjetnički suradnik. 
Nakon provedenog natječajnog postupka mišljenje je stručnog povjerenstva da Božo Letunić, 
umjetnički suradnik ispunjava sve uvjete natječaja za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto 
višeg umjetničkog suradnika, za umjetničko područje, polje glazbena umjetnost, grana 
reprodukcija glazbe – sviranje, za korepetiranje. 
Vijeće Akademije, nakon tajnog glasanja, donosi ODLUKU: 1. Božo Letunić, umjetnički 
suradnik, bira se u nastavno zvanje i radno mjesto višeg umjetničkog suradnika, za 
područje umjetnosti, polje glazbena umjetnosti, grana reprodukcija glazbe – sviranje, 
za korepetiranje, na Odsjeku za pjevanje, s obvezom reizbora na radno mjesto nakon 
pet godina. 
2. Odluka je pravovaljana nakon potvrđivanja od strane Vijeća umjetničkog područja 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
5.2. UTVRĐIVANJE KRITERIJA NASTAVNE I UMJETNIČKE IZVRSNOSTI 
Vijeće Akademije donosi ODLUKU: 1. Utvrđuje se potreba za nastavkom rada nakon 
navršene 67. godine života redovitog profesora Maria Ivelje, kojem radni odnos treba 
prestati 30.09.2020.g. 
2. U svrhu nastavka rada imenovanog profesora nakon što navrši 67. godina života 
predlaže se pokretanje postupka ispunjavanja kriterija umjetničke i nastavne izvrsnosti. 
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3. Za utvrđivanje kriterija izvrsnosti imenuje se stručno povjerenstvo, u sastavu: red. 
prof. u tzv. Anđelko Krpan, predsjednik, red. prof. u tzv. Milan Čunko, član, professor 
emeritus Tonko Ninić, vanjski član. 

 
5.3. Vijeće Akademije donosi ODLUKU: Dopunjava se Odluka Vijeća Akademije Klasa: 
602-04/19-5/3, Urbroj: 251-79-1-19-18, od 10.10.2019.  o imenovanju članova 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom visokog obrazovanja na MA tako da se za 
predsjednicu tog Povjerenstva imenuje prodekanica doc. dr.sc. Sanja Kiš Žuvela. 
 
5.4. Zaposlenici su izabrali domara Antu Duvnjaka za povjerljivu osobu za unutarnje 
prijavljivanje nepravilnosti. Dekan mora imenovati A. Duvnjaka i njegovog zamjenika. 
 
5.5. Dekan izvješćuje da su izabrane nove djelatnice visoke stručne spreme u okviru 
nenastavnog osoblja i to: ŽELJKA JESIH, u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove 
od 01.12.2019. i IVANA KLAJZNER, u Knjižnici od 01.01.2020.  
 
AD 6) OBAVIJESTI 
6.1. Dekan iznosi trenutnu financijsku situaciju.  
Od početka mandata dug Akademije se sa 2,1 milijuna kuna smanjio na 1,5 milijun kuna. Jučer 
je bila sjednica Senata i bit će nam do kraj godine doznačeno oko 830.000,00 kuna (redovna 
i interventna sredstva), tako da do kraja godine planiramo smanjiti dug Akademije na 1 milijun 
kuna. Dalje navodi da su izrazito porasli prihodi od najma prostora.  
Dekan će svim zaposlenicima isplatiti neoporezivi bonus na plaću od 600,00 kuna, osim 
članovima Uprave koji su se odrekli tog bonusa. 
Honorari za vanjsku suradnju kasne. Radi se od 40% honorara za zimski semestar 18/19. u 
iznosu od 600.000,00 kuna. Ako do kraja godine dug vanjskim suradnicima ne bude plaćen, 
postoji mogućnost dogovora s druge dvije Akademije oko provedbe štrajka početkom 2020.g. 
6.2. Problemi zgrade. 
Dekan daje kraće izvješće u vezi otklanjanja nedostataka Nexe gradnje. Kvaliteta izvedenih 
radova je niska, tako da će morati doći do produljenja bankovne garancije. 
6.3. Povodom predsjedavanja EU-om od 01.01.2020. dogovoreno je s veleposlanikom 
Markotićem i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova oko 60 kraćih nastupa naših 
studenata.  
6.4. Dekan je najavio koncertnu sezonu 2020/2021. 
6.5. DAN MUZIČKE AKADEMIJE 2020.  
Povodom Dana Akademije u ponedjeljak 13.01.2020. održat će se u dvorani B. Bersa Svečana 
sjednica Vijeća Akademije. Sljedeća redovita sjednica Vijeća Akademije je u srijedu 22.01. 
2020. 
6.6. Dani otvorenih vrata održat će se u subotu 25.01.2020. 
6.7. U vremenu od 23. do 27. 11.2020. Odsjek za muzikologiju slavi 50-godišnjicu. 
6.8. Prodekanica S. Kiš Žuvela iznosi: 6.8.1. plan provođenja studentskih anketa: za sve 
nastavnike, kraj zimskog i ljetnog semestra. 6.8.2. Rok za dostavu izbornih kolegija do 
15.06.2020. 6.8.3. Natječaj za umjetničke i znanstvene projekte (temeljno financiranje UniZG) 
traje do kraja veljače 2020. 6.8.4. pročelnici do 31.12.2019. trebaju dostaviti eventualne 
Izmjene i dopune studijskih programa, koje će prethodno usvojiti na sjednici odsjeka. 6.8.5. – 
Održat će se elektronička sjednica 18.12.2019. radi prihvaćanja Izvješća o provedbi 
osiguravanja kvalitete za ak.god 2018/2019. te donošenje Plana aktivnosti za tekuću ak. god.  
6.9. Dekan najavljuje i poziva sve na Božićni domjenak u petak 20.12.2019. u prizemlju 
Akademije. 

Dovršeno u 12,50 sati 
 
Zapisnik sastavio:           DEKAN: 
 
Boris Bernik, tajnik, v.r.            red. prof. art. Igor Lešnik, v.r. 


