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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/16-70/1 
URBROJ: 251-68-06/3-16-2a 
Zagreb, 21. travnja 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 21. travnja 2016. godine, u predavaonici B-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom 
u 14:00 sati. 
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i konstatira da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 43 
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati. 
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće s prijedlogom Dnevnog reda. Fakultetsko vijeće 
nije imalo primjedbi, te se jednoglasno usvaja sljedeći: 
 
 
Dnevni red : 
 

 
 

1. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 8.redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. 
ak.god. (2015./2016.) održane 19. travnja 2016.godine;  

2. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

   3.   Dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Jacqueline Domjanić, 
poslijedoktorand, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, na osobni zahtjev pristupnice; 

      4 .  Razno     

 
 

Ad 1 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o točkama 8. redovite sjednice Senata 
Sveučilišta u Zagrebu u 347. ak.god. 2015./2016. koja je održana 19. travnja 2016. te izvještava 
Fakultetsko vijeće vezano za Obavijesti i Prijedloge Pravilnika koji su doneseni, a odnose se na 
Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 
Prijedlog Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 
diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu; 
prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u 
Zagrebu uz koji se nalaze i obrasci; te Prijedlog  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
postupku vrednovanja doktorskih studija. 
Dekanica Fakulteta moli članove Fakultetskog vijeće da se do četvrtka 28. travnja dostave 
primjedbe i poboljšanja i tome slično. 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće da je zaprimljena Odluka o imenovanju stručnog 
povjerenstva za provođenje postupka Reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studijskih 
programa i navodi njihova imena. 
Dekanica Fakulteta izvještava i o financijskom Izvješću na 2015. godinu vezano za studentske 
programe i aktivnosti studentskih udruga. 
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Ad 2 

 
Predstavnici studenata nisu imali obavijesti. 
 
 
 
 

Ad 3 
Prihvaća se Dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Jacqueline 
Domjanić, poslijedoktorand, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, na osobni zahtjev pristupnice. 
 
 

 
Ad 4 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće da će mentorska radionica biti održana u 
ponedjeljak 25. travnja 2016.godine., te da je organizirana zajedno sa Grafičkim fakultetom.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović koja izvještava Fakultetsko vijeće o 
radionici u sklopu 14. Festivala znanosti koja je bila održana danas, 21. travnja 2016. u 
Tehničkom muzeju Nikola Tesla pod nazivom „Crno bijeli svijet“ na kojoj je prezentirano područje 
tekstilne kemije, tkanja i pletenja za koje je interes iskazao veliki broj posjetitelja.  
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 14 sati i 40 minuta. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                          Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                            Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


