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Zapisnik izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu održane dana 9. listopada 2013. godine 

 

Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva Klasa: 023-01/13-02/25, Ur.broj: 251-67/100-13/18 od 2. 
listopada 2013. 
 

1.  Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju FER-a za ak. god. 2012./2013. 
Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić podnio je Fakultetskom vijeću Godišnje izvješće o radu i poslovanju FER-a za ak. 
god. 2012./2013.  
  

Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Godišnje izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2012./2013.  
(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

2.  Izvješća: 
 

2.1. Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a 
Predsjednik Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FER-a prof. dr. sc. Mario Cifrek 
podnio je Fakultetskom vijeću Završno izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na FER-u, koje 
je Fakultetsko vijeće Primilo na znanje. 
(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

2.2. Izvješće Povjerenstva za pripremu i organizaciju nastavnih laboratorija FER-a 
Predsjednik Povjerenstva za pripremu i organizaciju nastavnih laboratorija FER-a prof. dr. sc. Roman Malarić podnio 
je Fakultetskom vijeću izvješće o radu Povjerenstva. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće Povjerenstva za pripremu i organizaciju nastavnih laboratorija 
FER-a. 
(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

2.3. Proširenje prostorne infrastrukture FER-a 
Dekan prof. dr. sc. Nedjeljko Perić izvijestio je Fakultetsko vijeće o proširenju prostorne infrastrukture FER-a. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo izvješće dekana prof. dr. sc. Nedjeljka Perića o proširenju prostorne 
infrastrukture FER-a. 
(Izvješće se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a).                               

3.  Uvjeti upisa preddiplomskog studija FER-a u ak. god. 2014./2015. 
Prodekan za nastavu prof. dr. sc. Davor Petrinović obavijestio je Fakultetsko vijeće o: 
- Analizi o rezultatima brucoša upisanih na FER zavisno o uspjehu na ispitima državne mature za prve tri 

generacije upisane putem državne mature.   
(Analiza se nalazi u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
 

Na temelju rezultata elektroničkog glasovanja o točki 3. Uvjeti upisa preddiplomskog studija FER-a u ak. god. 
2014./2015., Fakultetsko vijeće većinom glasova donijelo je  
 

odluku 
3.2.1. Uvjeti upisa u prvi semestar akademske godine 2014./2015. preddiplomskog studija putem razredbenog 
postupka glase: 
 

Pristupnici na razredbenom postupku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu stječu 
bodove: 
 

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi 
b) temeljem rezultata na ispitima državne mature 

 

Preduvjet za upis na Fakultet bit će položeni obvezni predmeti na državnoj maturi i to: 
• Hrvatski – osnovna ili viša razina 
• Matematika – viša razina 
• Strani jezik – osnovna ili viša razina 

 

Bodovi u razredbenom postupku stječu se na sljedeći način: 
 

• Do 60% bodova stječe se na temelju rezultata na ispitima državne mature: 
 do 36% na temelju ispita iz matematike - viša razina i 
 do 24% na temelju ispita iz predmeta fizike. 

 

• Do 40% bodova stječe se na temelju ocjena iz srednje škole: 
 do 8% na temelju prosječne ocjene na kraju prvog razreda, 
 do 8% na temelju prosječne ocjene na kraju drugog razreda, 
 do 8% na temelju prosječne ocjene na kraju trećeg razreda, 
 do 8% na temelju prosječne ocjene na kraju četvrtog razreda i 
 do 8% na temelju prosječne ocjene obveznih predmeta državne mature, pri čemu se 

podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na višoj i osnovnoj razini. 
 

 Ispit iz predmeta Fizika je obavezan. 
 

Na temelju rezultata elektroničkog glasovanja o točki 4. Prijedlog upisne kvote za upis preddiplomskog studija FER-
a u ak. god. 2014./2015., Fakultetsko vijeće većinom glasova donijelo je  

odluku 
4.2.1. Predlaže se Senatu Sveučilišta u Zagrebu upisna kvota od 650 studenata za upis u prvu godinu na 
preddiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u ak. god. 2014./2015. i to: 

 

- 640 mjesta za državljane država članica Europske unije, 
-   10 mjesta za strane državljane država koje nisu članice Europske unije 

 

Rezultati elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća nalaze se u repozitoriju: DJELATNIČKI INTRANET; 
Sjednice FV-a; Prilozi zapisnicima FV-a). 
                    

Dekan 
           Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić 


