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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/18-01/79 
URBROJ: 251-68-06/3-18-2a 
Zagreb, 18. lipnja 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 18. lipnja 2018. godine, u predavaonici A-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
9:00 sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 55 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da su u međuvremenu stigle dvije 
Suglasnosti, te moli Fakultetsko vijeće da prihvati dodatne točke Dnevnog reda koje bi se 
uvrstile u Dnevni red iza točke 8., a to su: 
 

- Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila i 

 
- Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu,  
 

kao i da se u Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća uvrsti točka pod rednim brojem 24. 
 

- Tematska područja za završne radove na preddiplomskim studijima Tekstilna 
tehnologija i inženjerstvo i Tekstilni i modni dizajn 

 
 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća 
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Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 7. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 23. travnja 2018. 
godine;  

2. Zapisnik 8. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. svibnja 2018. 
godine;  
 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 15. svibnja 2018. godine; 

 
4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 12. lipnja 2018. godine; 
 

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

6. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

7. Znanstvena i umjetnička produktivnost za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 
2018.; 

8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – prvi izbor, iz područja društvene 
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

 
9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila; 

 
9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi 
izbor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila; 

 
10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu;  
 
10.1.Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

 
11.      Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstvenom polju: Matematika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 
u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti;   
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11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne 
i tehničke znanosti;   

 
12. Pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene 

suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne 
tehničke znanosti; 

 
12.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti; 

 
13. Pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene 

suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna 
tehnologija; 

 
13.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija; 

 
14.  Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za ak.god. 

2018./2019. i 2019./2020. za prof.dr.sc. Stanu Kovačević, redovitu profesoricu u 
trajnom zvanju; 

 
15.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 

nastavnom zvanju predavača, naslovno zvanje, u znanstveno području humanističke 
znanosti, znanstveno polje: povijest umjetnosti, grana: povijest i teorija likovnih 
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija; 

 
16.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Emilije Zdraveve u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija;  

 
17.    Razrješenje predstojnika Zavoda za temeljne prirodne i tehničke znanosti    Sveučilišta 

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

17.1.  Imenovanje predstojnice Zavoda za temeljne prirodne i tehničke znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
18.    Imenovanje Povjerenstva za izradu zajedničkog studijskog programa Sveučilišta u 

Zagrebu   Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije 
i informatike; 

 
19.  Suzana Kutnjak Mravlinčić, dipl.ing. – Prijava teme doktorskog rada pod nazivom 

„Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog očvršćivanja i geometrije 
šupljikavih struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od 
akrilonitril/butadien/stirena“  

         („Influence of 3D print parameters produced by fused deposition process and geometry 
of lattice structures on  properties of 3D printed products from 
acrylonitrile/butadiene/styrene“) – (DR.SC.-01); 
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20.  Lela Pintarić, mag.ing.oecoing. – Prijava teme doktorskog rada pod nazivom 

„Enzimatska sinteza i karakterizacija nanočestica metala i metalnih oksida te 
njihova primjena u svrhu poboljšanja funkcionalnih svojstava tekstilnih 
materijala“ („Enzymatic synthesis and characterization of metal and metal oxide 
nanoparticles and their application in improving functional properties of textile materials“) 
– (DR.SC.-01); 

 
21.  Sandra Škaro, dipl.ing. – Prijava teme doktorskog rada pod nazivom „Rekonstrukcija 

ženskog kostima s kraja 18. stoljeća na temelju ostavštine Dubrovačke Republike 
„Testamenta Notariae“ 

  (Reconstruction of the Women's Costume  from Dubrovnik Republic out of heritage  
„Testamenta Notariae“ end of 18th Century“ – (DR.SC.-01); 

 
22.    Prihvaćanje Priručnika u e-obliku: Projektiranje proizvodnih sustava odjevnih tehnologija 

primjenom progeCAD-a autora izv. prof. dr.sc. Snježana Firšt Rogale i prof. dr.sc. 
Dubravko Rogale; 

 
23.  Prof.dr.sc. Darko Ujević -  davanje Suglasnosti za odlazak na Zhejiang University 

(ZJU), grad Hangzhou, Kina, u sklopu bilateralnog projekta „Antropometrijska mjerenja 
sportske populacije za tkanu i netkanu odjeću“, u vremenu od 16.11.2018. do 
27.11.2018.; 

 
24.   Tematska područja za završne radove na preddiplomskim studijima Tekstilna tehnologija   

i inženjerstvo i Tekstilni i modni dizajn; 
 

25.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       25.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       25.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       25.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       25.4.  završnih radova stručnog studija 
       25.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

26.     Obavijesti 

  26.1.  Obavijesti dekanice  
  26.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
  26.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
  26.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
  26.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
  26.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
27.     Razno     

  
 
 

Ad 1 

 
Prihvaća se Zapisnik 7. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 23. travnja 2018. 
godine. 
 

Ad 2 

 
Prihvaća se Zapisnik 8. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. svibnja 2018. 
godine. 
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Ad 3 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 15. svibnja 2018. godine te ističe važne točke 
Dnevnog reda, a to su: Izbor dosadašnjih prorektora Sveučilišta u Zagrebu za novi mandat; 
Donošenje Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu; Raspodjela 
sredstava za namjensko financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja u 2018. godini; 
Davanje suglasnosti na program rada predloženice za dekanicu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Gordanu Pavlović i Davanje suglasnosti dekanici Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta radi potpisivanja sporazuma u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta 
„Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)“. 
 
 
 

Ad 4 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 12. lipnja 2018. godine, te ističe važne točke 
Dnevnog reda, a to su: Suglasnost na Proračun Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu za 
2018. godinu; Potvrđivanje izbora dekanice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta i Davanje suglasnosti dekanici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna radi 
nabave građevinskih radova, financiranje koje je osigurano projektom „Modernizacija 
infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)“. 
 
 
 

Ad 5 
 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je zaprimila dopis od studenta Kristijana 
Holečeka, koji više nije predstavnik studenata u Fakultetskom vijeću, a koji se u ime studenata 
obratio Fakultetskom vijeću. Dekanica Fakulteta obrazlaže da se ne radi o uobičajenoj 
proceduri. Student se treba obratiti predstavniku studenata Lovri Držaiću, a isti student Kristijan 
Holeček to nije učinio. Obzirom na tematiku nastave, uobičajena je procedura da se 
student prije nego što se obraća Fakultetskom vijeću, treba obratiti prodekanu/ci za nastavu. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je utvrđeno da se student Kristijan 
Holeček nije obratio niti prodekanici za nastavu, već je dopis upućen dekanici u petak 
poslijepodne. Dekanica Fakulteta smatra da se treba držati procedure koja je u ovom slučaju 
zaobiđena. Nadalje napominje, da studenti mogu prisustvovati Fakultetskom vijeću, ali da 
nemaju pravo glasa. 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavnici studenata Kristini Vukelić koja obavještava da je 
predstavnica za Modni dizajn u Fakultetskom vijeću Bjanka Miter koja danas nije prisutna na 
Fakultetskom vijeću. 
Dekanica Fakulteta još jednom moli studenta Kristijana Holečeka da se obrati predstavniku 
studenata Lovri Držaiću i prodekanici na nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović vezano 
za nastavna pitanja. 
 
 

Ad 6 
 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o pristigloj Odluci Senata o dodjeli počasnog 
zvanja i titule professor emeritus prof.dr.sc. Zvonimiru Dragčeviću; pristigloj Odluci Senata 
kojom se potvrđuje izbor prof.dr.sc. Gordane Pavlović za dekanicu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta; Potvrdnice Vijeća tehničkog područja o produljenju radnog odnosa za prof.dr.sc. Alku 
Mihelić Bogdanić i prof.dr.sc. Gorana Hudeca, te pristigloj Odluci Matičnog odbora o izboru 
dr.sc. Rozarije Mikić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice. 
Fakultetsko vijeće čestita svima na izborima.  
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Ad 7 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad doc.dr.sc. Katarini Nini 
Simončič koja prikazom na projekcijskom platnu informira Fakultetsko vijeće o znanstvenoj i 
umjetničkoj produktivnosti za razdoblje od 1. siječnja 2018.g. do 30. lipnja 2018.g. 
 
 
 

Ad 8 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – prvi izbor, iz područja društvenih znanosti, 
polje sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.  

 
 

Ad 9 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. 

 
 

Ad 9.1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor u sastavu: 
 

1. Prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Andrej Demšar, Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta  
- član Povjerenstva 

 
 

 
Ad 10 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom  

 
 

Ad 10.1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
- članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije - članica Povjerenstva 
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Ad 11 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstvenom polju: Matematika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu 
za prirodne temeljne i tehničke znanosti. 

 
 

Ad 11.1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Ana Vukelić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
– predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Mirna Rodić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 

3. Izv.prof.dr.sc. Julije Jakšetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - 
član Povjerenstva 

 
 

Ad 12 
 

Pokreće se postupak izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u 
području Tehničkih znanosti, polje: Temeljne tehničke znanosti. 
 
 
 

Ad 12.1. 
 

Imenuju se članovi Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice 
dr.sc. Ivane Špelić u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 

predsjednica Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- član Povjerenstva 

3. Doc.dr.sc. Nenad Ferdelji, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje  

- član Povjerenstva 
 

 
 

Ad 13 
 

Pokreće se postupak izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u 
području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija. 
 

 
Ad 13.1. 

 
Imenuju se članovi Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice 
dr.sc. Ivane Špelić u sastavu: 
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1. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 

članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Siniša Fajt, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva  

- član Povjerenstva 

 

 
 

Ad 14 
 

Prof.dr.sc. Stana Kovačević, redovita profesorica u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti u postupku 
produženja Ugovora o radu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.  
 
 
 

Ad 15 
 

Lea Vene izabire se u nastavno zvanje predavača, naslovno zvanje u području humanističkih 

znanosti, znanstveno polje: povijest umjetnosti. 

 
 
 

Ad 16 
 

Dr.sc. Emilija Zdraveva, poslijedoktorand Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 
2/07 Odluka UsRH; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14, 60/15 i 131/17 Odluka UsRH ) 
i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 
84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 

Ad 17 

Prof.dr.sc. Željko Šomođi razrješava se dužnosti Predstojnika Zavoda za temeljne prirodne i 
tehničke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 18. lipnja 
2018. godine 
 
 

Ad 17.1. 

Izv.prof.dr.sc. Mirna Rodić imenuje se za predstojnicu Zavoda za temeljne prirodne i tehničke 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 

 
Ad 18 

 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću  imenovanje Povjerenstva za izradu 
zajedničkog studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i 
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja moli objašnjenje vezano za 
zajednički studijski program s kojim nije upoznata, te smatra da je teško glasati za Povjerenstvo, 
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a da se pri tome ne zna u kome smjeru ide Studijska jedinca Varaždin. Smatra da je prvo taj 
studijski program trebalo predložiti i prezentirati Fakultetskom vijeću, a tek nakon toga predložiti 
Povjerenstvo. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da je naša uobičajena praksa da se imenuje Povjerenstvo koje 
treba sastaviti prijedlog programa. Ujedno, obavještava da su održana dva okrugla stola u 
Varaždinskoj županiji, a vezano za uvođenje novih studijskih programa, te smatra da je ovaj 
program koji je u suradnji sa FOI-em itekako važan. Nositelj zajedničkog studijskog programa 
je naš Fakultet.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja smatra da se prvo trebalo dobiti 
odobrenje Fakultetskog vijeća o izradi zajedničkog studijskog programa, a tek onda imenovati 
članove Povjerenstva, te smatra da se u Povjerenstvo treba imenovati netko iz Zagreba iz 
redova profesora koji su vezani uz tu struku.  
Dekanica Fakulteta pojašnjava da nema potrebe da se netko iz redova profesora iz Zagreba 
imenuje u Povjerenstvo iz razloga što će se svi razgovori vezani uz rad na zajedničkom 
studijskom programu voditi u Varaždinu, pa smatra da je dobro da su članovi povjerenstva iz 
Varaždina kako se ne bi prouzročili dodatni troškovi za putovanje, ukoliko za takvo što stvarno 
nema potrebe. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Budimiru Mijoviću koji smatra da je važan kontinuitet, 
te smatra da i buduća dekanica treba biti upoznata sa radom Fakulteta.  
Dekanica Fakulteta objašnjava da uopće nije sporno da nova dekanica treba biti upoznata sa 
radom Fakulteta, no smatra da nije dobro da dekanica bude u Povjerenstvu, iz razloga što joj 
buduće obaveze u obavljanju dužnosti Dekanice to neće dozvoljavati niti fizički niti vremenski. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković koja moli informaciju 
da li će preko HKO provesti ovaj zajednički studijski program. 
Dekanica Fakulteta moli da se pričeka da Povjerenstvo predloži program kako bi Fakultetsko 
vijeće bilo upoznato sa istim. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku koji moli informaciju kako to da se 
njega nije kontaktiralo vezano za suradnju u izradi novih studijskih programa, budući da je do 
sada uvijek bio pozvan da sudjeluje u raspravama koje su vezane za ekonomsku struku, te bi 
osobno isto tako volio da budu uključen u ovu suradnju sa FOI-em. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da nije kontaktirala izv.prof.dr.sc. Ivana Novaka jer se ulaskom 
u ovaj projekt želi postići osamostaljenje Studijske jedinice Varaždin bude u cilju smanjenja 
putovanja profesora iz Zagreba u Varaždin. 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja sugerira Fakultetskom vijeću 
da je neosporna činjenica da se tko god radi u Povjerenstvu treba puno angažirati u radu istog, 
te da doista do kraja godine treba izraditi nove studijske programe, jer ako to ne učinimo mi, 
neka će nas druga sastavnica preduhitriti.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja smatra da u Povjerenstvu ne 
moraju biti svi iz Studijske jedinice Varaždin već da član Povjerenstva treba biti još netko ili iz 
Odbora za kvalitetu ili iz Odbora za nastavu.  
Dekanica Fakulteta daje riječ tajnici gđi Sanji Miletić, mag.iur. koja objašnjava da Stručni studij 
ima sasvim jednu drugu viziju, kompetenciju i po pripremi studenata i po odvijanju nastave i po 
strukturi zaposlenika od sveučilišnog. Intencija je stručnog studija da u držanju nastave budu 
zastupljeni nastavnici u nastavnim zvanjima do profesora visoke škole, a iznimno u znanstveno-
nastavnim zvanjima jer je studijski program i ishod učenja sa stručnog studija sasvim nešto 
drugo. Iz svega naprijed rečenog Smatra da baš nikakva pogreška nije što su članovi 
Povjerenstva zastupljeni iz redova nastavnika stručnog studija. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Alici Grilec koja postavlja pitanje da li su u Povjerenstvu 
FOI-a isto samo predavači zato što je to Stručni studij, a drugo pitanje je da obzirom da se radi 
zajednički program možda bi za izbor članova Povjerenstva trebao vrijedjeti i neki drugi kriterij,a 
ne samo onaj vezano uz geografska pitanja.  
Dekanica Fakulteta daje riječ akademiku Josipu Pečariću koji napominje da u Studijskoj jedinici 
Varaždin ima jako malo studenata, te je mišljenja da svi koji su do sada sudjelovali u raspravi 
namjerno rade na tome da se uništi novi studijski program i prije same procedure.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja napominje da svi znamo 
koliko ima studenata u Varaždinu, te da nikad u povijesti Studijske jedinice Varaždin nije bilo 
manje studenata nego što ih je sada. Nadalje napominje, da se pristupa izradi novog 
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zajedničkog studijskog programa o kojem do sada nije ništa čula, te da je trebao biti nekakav 
uvod u kojem bi se više saznalo o čemu se radi. Isto tako, napominje, da ne vidi razloga zašto 
u Povjerenstvu ne bi bili i drugi članovi. 
Dekanica Fakulteta odgovara da za ekonomsku grupaciju u Varaždinu imamo kolegicu Kristinu 
Maršić, dipl.oec., a izv.prof.dr.sc. Ivana Novaka i doc.dr.sc. Alicu Grilec i te kako trebamo ovdje 
u Zagrebu na ovim studijima kako bi se maknuli s početne linije, obzirom da naši studenti i u 
Zagrebu i u Varaždinu trebaju posjedovati ekonomska znanja..  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Budimiru Mijoviću koji smatra da bi u Povjerenstvu isto 
trebali biti i članovi iz redova profesora iz Zagreba. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji također smatra da bi 
Povjerenstvo trebalo proširiti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja moli informaciju vezano 
za elaborat koji je bio na javnoj raspravi prije 6 godina za novi studijski program Tekstil i interijeri. 
Nadalje, moli informaciju vezano za prijedloge novih izbornih kolegija za studente koji su 
naobrazbu završili na Stručnom studiju. 
Dekanica Fakulteta podsjeća, da je nakon što je izrađen čitav projekt i elaborat, mišljenje 
Fakultetskog vijeća bilo da je bolje da se ta atraktivna tema digne na diplomsku razinu ovdje u 
Zagrebu, te se odustalo od tog studijskog programa u Varaždinu i ostavljen je kao diplomski 
studij u Zagrebu, a uvažavajući mišljenje Fakultetskog vijeća. Do rezultata diplomskog studija u 
Zagrebu se opće nije došlo, jer Povjerenstvo nije ništa napravilo, a Varaždin je ostao bez tog 
diplomskog studija iz razloga što se poštovala odluka Fakultetskog vijeća.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc.  Snježani Firšt Rogale koja postavlja pitanja: „Kako 
će ovaj smjer utjecati na ove naše sadašnje smjerove, te gdje će se taj naš novi studij održavati, 
odnosno da li je to odcjepljenje iz sadašnje Hallerove negdje drugdje“. 
Dekanica Fakulteta odgovara da do daljnjeg, dok se ne riješi problematika vlasništva, Studijska 
jedinica Varaždin ostaje na adresi Hallerova aleja, ali ako mi pokažemo interes da želimo 
razvijati nove studijske programe, možemo zatražiti malo veći prostor kako bismo imali gdje 
smjestiti opremu, jer bez uređenih laboratorija ne možemo imati atraktivnost studija, a uređenost 
laboratorija je ujedno bio i najveći komentar prisutnih na Okruglom stolu. Vezano za vlasništvo, 
dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće da je zamolila odvjetnicu koja vodi predmet da 
prisustvuje jednoj od izvanrednih sjednica Fakultetskog vijeća kako bi prezentirala čitavu 
situaciju vezano za vlasništvo nekretnine u Varaždinu. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja smatra da se ne mogu pisati plavi 
obrasci bez definirane strategije, odnosno bez procedure i plana, te da se ne može glasati za 
nešto sa čime Fakultetsko vijeće nije upoznato. 
Dekanica Fakulteta smatra da bi bilo dobro da se Povjerenstvo proširi, te da se prihvati prijedlog 
da prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović bude još jedan član 
povjerenstva. 
Dekanica Fakulteta daje nadopunjeni prijedlog Povjerenstva na glasovanje. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća 20 „za“, 6 „protiv“ i 16 „suzdržani“ 
prijedlog nije izglasan.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ tajnici gđi Sanji Miletić, mag.iur. koja podsjeća Fakultetsko vijeće 
da ovaj Fakultet ima programe iz 2005. godine, te pita Fakultetsko vijeće da li su svjesni koliko 
nama iz godine u godinu padaju upisne kvote, da li se uopće pitaju gdje ćemo svi mi raditi. 
Smatra da je ovo glasovanje bilo krucijalno pogrešno za opstojanje Studijske jedinice Varaždin, 
jer jedini način da se Studij iz Varaždina digne, nakon toliko godina koliko dugo su ga poneki 
željeli uništiti, je da se studij u Varaždinu zajednički sa nekom od sastavnica koja je u sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu, a koja je snažnija od nas, uglednija od nas, združi i da napravimo nešto 
dobro za Varaždin. Nadalje, napominje, da si ovaj datum članovi ovog Fakultetskog vijeća kao 
i svi mi drugi, možemo jako dobro zapamtiti, a što će se vidjeti u budućnosti. Isto tako, smatra 
da Odluke koje donosi ovo Fakultetsko vijeće u zadnje tri sjednice Fakultetskog vijeća, zaista 
nemaju smisla, za budućnost i egzistenciju Fakulteta i nas svih. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja se obraća tajnici gđi Sanji 
Miletić, mag.iur.,  te napominje da sa velikim ponosom svagdje kaže da je članica Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, da radi na ovom Fakultetu, da je na ovom Fakultetu studirala, diplomirala, 
doktorirala. Nadalje, napominje, da u zadnjih godinu dana tajnica gđa Sanja Miletić, mag.iur. 
ove članove Fakultetskog vijeća konstantno vrijeđa, te poštujući FOI kao i sve druge Fakultete, 
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smatra da ovi članovi Fakultetskog vijeća nisu manje vrijedni od bilo kojeg drugog Fakultetskog 
vijeća.  
Dekanica Fakulteta i tajnica gđa Sanja Miletić, mag.iur. napominju da tako nije bilo rečeno, te 
Dekanica Fakulteta moli da se prekine rasprava, jer je točka izglasana. 
 
 
 
 

Ad 19 
 
Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Suzane Kutnjak 
Mravlinčić, dipl.ing. pod naslovom „Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog 
očvršćivanja i geometrije šupljikavih struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od 
akrilonitril/butadien/stirena“  
(„Influence of 3D print parameters produced by fused deposition process and geometry of lattice 
structures on properties of 3D printed products from  acrylonitrile/butadiene/styrene“), te se 
imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu : 

 
1. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- predsjednica povjerenstva 
2. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović (Mentor 1), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 

fakultet - članica povjerenstva 
3. Izv.prof.dr.sc. Damir Godec (Mentor 2), Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 

brodogradnje - član povjerenstva 
4. Doc.dr.sc. Ana Pilipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje  

- članica povjerenstva 
5. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- članica povjerenstva 
 
 
 

Ad 20 
 
Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice mag.ing.oecoing. Lele 
Pintarić pod naslovom „Enzimatska sinteza i karakterizacija nanočestica metala i metalnih 
oksida te njihova primjena u svrhu poboljšanja funkcionalnih svojstava tekstilnih 
materijala“ („Enzymatic synthesis and characterization of metal and metal oxide nanoparticles 
and their application in improving functional properties of textile materials“) te se imenuje 
Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu : 

 
1. Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- predsjednica povjerenstva 
2. Doc.dr.sc. Iva Rezić (Mentor 1), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 

članica povjerenstva 
3. Izv.prof.dr.sc. Ana Vrsalović Presečki (Mentor 2), Sveučilište u Zagrebu Fakultet 

kemijskog inženjerstva i tehnologije - članica povjerenstva 
4. Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 

- članica povjerenstva 
5. Prof.dr.sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije - članica povjerenstva 
 
 
 

Ad 21 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću prihvaćanje prijave teme doktorskog rada 
Sandra Škaro, dipl.ing. pod nazivom „Rekonstrukcija ženskog kostima s kraja 18. stoljeća na 
temelju ostavštine Dubrovačke Republike „Testamenta Notariae“ (Reconstruction of the 
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Women's Costume  from Dubrovnik Republic out of heritage  „Testamenta Notariae“ end of 18th 
Century“ – (DR.SC.-01). 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja napominje da je dala svoje 
sugestije vezana za obrazac DR.SC.-01, te da su određene sugestije usvojene, a na zadnjem 
Vijeću doktorskog studija, na kojem na žalost nije bila, uočila je da se vratilo na temu koja je bila 
u svibnju, odnosno da sve njene sugestije nisu prihvaćene. Smatra, da obrazac onakav kakav 
je bio, nema doprinos u tehničkom području. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja obavještava Fakultetsko vijeće da je 
ovo ocjena teme koja ima doktorabilnost odnosno javno izlaganja o očekivanom znanstvenom 
doprinosu, te da bilo koji član Fakultetskog vijeća ili osoba izvana, može doći kada bude javna 
obrana teme i davati svoje mišljenje, preporuke i sugestije. Isto tako, smatra da nije dobro da 
se ljudi zaustavljaju na ovom koraku, te da isto uporno radimo, a sve naprijed navedeno dovodi 
nas u situaciju da nemamo prohodnost tema prema Sveučilištu.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Stani Kovačević koja u svome izlaganju informira 
Fakultetsko vijeće da je tema Tekstilna tehnologija, te da se teme treba držati, a da će na javnom 
izlaganju teme, biti glasovanje, poslije kojeg će se znati kako dalje. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja iznova naglašava da je ovo ocjena 
teme, a ocjena rada je faza dva, te da se je na Vijeću doktorskog studija utvrdilo da se ovaj 
obrazac DR.SC.-01 kao takav može prihvatiti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović koja je ujedno i članica Povjerenstva za 
ocjenu teme. Izv.prof. dr sc. Ana Sutlović ističe, da kolegica Škaro poštuje sve ispravke i da 
svoje istraživanje prilagođava kako bi zadovoljila sve uvjete i naputke koji su joj sugerirani od 
strane Vijeća doktorskog studija, a sve u cilju da rad bude u zadovoljavajućoj formi i u Tehničkom 
području.  
Dekanica fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja napominje da joj nije bila 
namjera spriječiti kolegicu Škaro u njenom napredovanju, kao niti napadati Vijeće doktorskog 
studija, već bi samo voljela znati koji su to doprinosi u Tehničkom području koji proizlaze iz teme 
doktorskog rada kolegice Škaro. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja pojašnjava da su članovi Vijeća 
doktorskog studija, dali svoj doprinos i pomogli da obrazac ugleda svjetlo dana u formi i sadržaju 
kakav je on sada. Ono što se može promijeniti u toku javne obrane je upravo naslov, hipoteze i 
znanstveni doprinos. Nadalje, smatra da doprinos tehničkom području postoji, da to nije upitno, 
a kakav je on, piše u obrascu, te joj je žao što članovi Fakultetskog vijeća nisu pročitali sva tri 
dokumenta, koji su prevažni za naš Fakultet, a da ne napominje da se puno obrazaca vratilo sa 
Sveučilišta, te su se obrasci korigirali. Ono što je važno istaknuti je da u godinu dana nije predan 
niti jedan obrazac od strane našeg Fakulteta, te jednostavno treba krenuti, treba raditi, treba 
konstruktivno raspravljati i kritizirati na mjestu gdje je tome mjesto, a to je Vijeće doktorskog 
studija i vrijeme kada se javno brani tema doktorskog rada. 
Dekanica Fakulteta predlaže glasovanje za ovu točku Dnevnog reda. 
 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća pokreće se postupak prihvaćanja 
teme doktorskog rada doktorandice Sandre Škaro, dipl.ing. pod naslovom „Rekonstrukcija 
ženskog kostima s kraja 18. stoljeća na temelju ostavštine Dubrovačke Republike 
„Testamenta Notariae“. 
(Reconstruction of the Women's Costume  from Dubrovnik Republic out of heritage  
„Testamenta Notariae“ end of 18th Century“). 

 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: 

 
1. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
     - predsjednica povjerenstva 
2. Prof.dr.sc. Darko Ujević (Mentor), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- član povjerenstva 
3. Prof.dr.sc. Stanislava Stojan, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku  
     - članica povjerenstva 
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Ad 22 
 

Prihvaća se Priručnik u e-obliku: Projektiranje proizvodnih sustava odjevnih tehnologija 
primjenom progeCAD-a autora izv. prof. dr.sc. Snježana Firšt Rogale i prof. dr.sc. Dubravko 
Rogale, za kolegij Projektiranje proizvodnih sustava.  
Recenzenti su bili: prof. dr.sc. Jelka Geršak, prof.dr.sc. Gojko Nikolić i prof.dr.sc. Tomislav 

Rolich.  

 
 

Ad 23 
 

Prof.dr.sc. Darku Ujeviću daje se suglasnost za odlazak na Zhejiang University (ZJU), grad 
Hangzhou, Kina, u sklopu bilateralnog projekta „Antropometrijska mjerenja sportske populacije  
za tkanu i netkanu odjeću“, u vremenu od 16.11.2018. do 27.11.2018. godine. 
 
 
 

Ad 24 

 
Prihvaćaju se Dopune tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
 
 
 
 

Ad 25 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
 
 
 

 
Ad 26 

 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će se u srijedu 20. lipnja 2018.g. na 
Sveučilištu u Zagrebu u 11,00 sati održati Tribina inovacije u tekstilnoj industriji.  
  
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad doc.dr.sc. Katarini Nini 
Simončič koja obavještava Fakultetsko vijeće da su dodijeljene Rektorove nagrade, te da će se 
svečana dodjela održati na Ekonomskom fakultetu 6. srpnja 2018.g.  
Nadalje, obavještava da će se od 17. do 19. srpnja 2018.g. održati Međunarodna znanstvena 
konferencija Fashion, Costume and Visual Cultures koja će predstaviti teorijska i praktična 
istraživanja u području suvremene mode, teorije mode, kostimografije, povijesti mode te odnosa 
mode i medija. Organizator konferencije je Tekstilno-tehnološki fakultet, dok su podršku u 
realizaciji pružili Hartlepool College iz Velike Britanije, Britanska akademija za znanost te 
renomirana britanska izdavačka kuća Intellect, te da će na konferenciji sudjelovati više od 80 
sudionika iz cijelog svijeta. 
Dekanica Fakulteta nadopunjuje obavijesti, te informira Fakultetsko vijeće o održavanju još 
jedne konferencije, koja će se održati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u vremenskom 
razdoblju od 5 do 10.7.2018.g., a tema konferencije je „Matematičke nejednakosti“. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
informira Fakultetsko vijeće da je 15. lipnja 2018. završio semestar, te da nam predstoje ispitni 
rokovi. Podsjeća sve nastavnike da redovito upisuju ocjene u ISVU sustav, a također daje i 
obavijest vezana za mentorstvo. Nadalje, prodekanica za nastavu predlaže da bi bilo 9 završnih 
radova i 6 diplomskih radova, s time da ima ponovnih prijava (prijava kojima je isteklo 2 godine)  
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koje se ne ubrajaju u kvotu, s time da nastavnici ne bi mogli imati više od ukupno 20 prijava 
završnih i diplomskih radova. Isto tako, informira nazočne članove Fakultetskog vijeća da nam 
početkom mjeseca predstoji upis u prvu godinu studija, te da se razredbeni postupak za dizajn 
obuće u Varaždinu provodi 2. srpnja 2018.g.,a u Zagrebu 4. i 5. srpnja 2018.g. Obzirom na skoro 
održavanje i provođenje razredbenog postupka, informira nastavnike koliko se pristupnika do 
današnjeg datuma prijavilo na studijske programe našeg Fakulteta, i to kako slijedi: TMD 144 
prijavljenih, TTI 68 prijavljenih, IDTO 59 prijavljenih, Stručni studij u Varaždinu 14 prijavljenih, 
Dizajn obuće 10 prijavljenih i Obućarska tehnologija-izvanredni studij 8 prijavljenih. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ Voditeljici TSRC-a prof.dr.sc. Tanji Pušić koja obavještava 
Fakultetsko vijeće da se ove godine slavi 10 godina TSRC-a, te da će se 20. rujna 2018.g. u 
Tehničkom muzeju održati Dani otvorenih vrata. 
 
 Dekanica Fakulteta daje riječ predstojniku Studijske jedinice Varaždin koji obavještava 
Fakultetsko vijeće da je u Varaždinu održan Dan otvorenih vrata, te se posebno zahvaljuje 
kolegicama iz Zagreba koje su pomogle oko organizacije. 
 
 
 

Ad 24 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Branki Vojnović koja prikazom na projekcijskom platnu 
informira Fakultetsko vijeće o ispunjenim anketama Indeks kvalitete – zadovoljstvo studenata u 
ak.god. 2017./2018. Nadalje, prof.dr.sc. Branka Vojnović informira Fakultetsko vijeće o 
ispunjenim anketama Indeks kvalitete – zadovoljstvo zaposlenika u ak.god. 2017./2018. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja se dekanici Fakulteta obraća s 
molbom za određivanje termina za održavanje zajedničkog radnog sastanka, a vezano za 
primopredaju dužnosti. Nada se da će na tom sastanku biti riječi i o novom studijskom programu 
u Varaždinu o kojem je danas bila rasprava pod točkom 16. Nadalje, moli članove Studentskog 
zbora Fakulteta, da se drže procedure koja se mora poštivati prilikom upućivanja  zamolbi za 
prisustvovanje sjednicama Fakultetskog vijeća. Isto tako, informira članove Fakultetskog vijeća 
o održanim Sindikalnim igrama. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
se nadovezuje na iznijeto, a vezano za poštivanje procedure za prisustvovanje na sjednicama 
Fakultetskog vijeća, te informira Fakultetsko vijeće da Odbor za nastavu i ona kao prodekanica 
za nastavu nije dobila potpisani dopis niti od studenta Kristijana Holečeka niti od studentice 
Cvitković koji su bili potpisani na dopisu kojeg je dekanica zaprimila u petak, već je jedino 
zaprimljen dopis koji je urudžbiran 8. lipnja 2018.g., a zaprimljen 14. lipnja 2018.g. Taj je dopis 
poslan službeno na mailove prodekanici za nastavu i predsjednici Odbora za nastavu, ali u 
potpisu nije bio nitko već su u potpisu „studenti modnog dizajna“.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović, predsjednici Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom koja obavještava Fakultetsko vijeće da su službeno prošli tjedan 
zaprimljeni rezultati o vrednovanju naših studija, te će u dogovoru s prodekanicom za nastavu 
biti prezentiran na slijedećem Fakultetskom vijeću, a rezultati će biti i službeno objavljeni na web 
stranicama Fakulteta, a sve prema našoj uobičajenoj praksi.  
Dekanica Fakulteta moli prof.dr.sc. Zlatka Vrljičaka da ispred Knjižničnog odbora pripremi 
Izvješće o broju upisivanih završnih i diplomskih radova u Dabar, obzirom da nam je to zakonska 
obveza. Isto tako, moli Povjerenstvo za kvalitetu da te radove prije objave za javnost svakako 
pregleda.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji informira Fakultetsko vijeće o 
održanoj konferenciji od 12. do 16. lipnja 2018.g. koju su organizirali: Fakultet prometnih 
znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje i naš Fakultet. U istoj konferenciji učestvovali su 
Svjetska organizacija, Europska organizacija, te da je bilo prisutnih više od 80 ljudi iz Hrvatske 
i većeg broja država izvan Hrvatske. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ akademiku Josipu Pečariću koji se nadovezuje na informaciju o 
konferenciji, te obavještava da postoji još i časopis „Mir“ koji slavi 20 godina od dana izlaženja.  
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,00 sati. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                           Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


