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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovi ća 28a  
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. redovite sjednice  Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. travnja 2016.  godine, 

 
 
 
Dnevni red :  
 

 
1. Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. ožujka 2016. 
godine; 

2. Samoanaliza poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu;  

3. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
 3.1.  Imenovanje  Stručnog  povjerenstva  za  izbor  jednog  izvršitelja  m/ž  I. vrste  u  

umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području,  
polje: dizajn, grana: modni dizajn, na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu; 

4. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
 4.1.  Imenovanje  Stručnog  povjerenstva  za  izbor  jednog  izvršitelja  m/ž  I. vrste  u  

umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području,  
polje: dizajn, grana: modni dizajn, na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu; 

5. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana: 
slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
 5.1.  Imenovanje  Stručnog  povjerenstva  za  izbor  jednog  izvršitelja  m/ž  I. vrste  u  

umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području,  
polje: likovne umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu; 

6. Pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Helene Schultheis Edgeler u umjetničko-
nastavnom zvanju docentice  u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana: 
slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
6.1.  Imenovanje  Stručnog  povjerenstva za reizbor doc.dr.sc. Helene Schultheis Edgeler 

u umjetničko-nastavnom zvanju docentice  u umjetničkom području, polje: likovne 
umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu;   

      7.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u stručno zvanje i na stručno 
radno mjesto stru čnog suradnika  u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili biotehničke znanosti za rad na projektu 
Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 „Syntheisis and targeted application of 
metallic nanoparticles“ na odreñeno vrijeme (2 godine) u punom radnom vremenu;  

    7.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja m/ž I. vrste u stručno 
zvanje i na stručno radno mjesto stru čnog suradnika  u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili 
biotehničke znanosti za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UPI-2014-09-
1534 „Syntheisis and targeted application of metallic nanoparticles“ na odreñeno 
vrijeme (2 godine) u punom radnom vremenu;  
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8. Poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja i na radno mjesto 
I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand  na HRZZ projektu ADVANCETEX, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom 
području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, na odreñeno vrijeme od godinu dana, u 
punom radnom vremenu, Klasa 602-04/16-77/2, URBROJ:251-68/3-16-6 od 08. veljače 
2016. godine;  

9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja i na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju poslijedoktorand  na HRZZ projektu ADVANCETEX, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, polje: Kemija, na odreñeno vrijeme od godinu dana, u punom radnom 
vremenu; 

         9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja i na radno 
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand  na HRZZ projektu 
ADVANCETEX, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko 
inženjerstvo ili znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, na 
odreñeno vrijeme od godinu dana, u punom radnom vremenu; 

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

      11.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Bosiljke Šaravanje  u      
znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: tekstilna tehnologija; 

12.   Mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor izv.prof.dr.sc. Željka Penave  u znanstveno      
zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: 
tekstilna tehnologija; 

13. Eva Magovac  – Pokretanje postupka odobravanja teme doktorske disertacije pod  
naslovom „Flame Retardant Surface  Modification of Cotton Textiles using Layer-
by-layer  Deposition“  („Površinska modifikacija pamu čnih tekstilija usporiva čima 
gorenja metodom nanošenja sloj-po-sloj“) DR.SC. - 01; 

         13.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije; 
14. Izvještaj Povjerenstva za Natječaj za dodjelu jedne stipendije u Projektu Rotary za 

izvrsnost za redovne studente završne godine studija Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu; 

     15.     Suglasnost za odsustvo s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti u razdoblju  
               od 03. svibnja do 14. svibnja 2016. godine; 
     16.  Odluka o ustrojavanju radnog mjesta Položaj I. vrste – Voditelj odjeljka, voditelj 

referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: Voditelj Ureda za 
projekte; 

  17. Prihvaćanje završnog teksta rukopisa Putopis za Vašu kreativnost – korak po korak do  
batika, autorice prof.art. Snježane Vego, red.prof. kao fakultetska skripta – priručnik u 
elektroničkom obliku za kolegije Kreativni praktikum I i II; 

     18.    Izmjene i dopune u povjeri nastave za akademsku godinu 2015./2016.; 
     19..    Uvjeti upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih studija, sveučilišnih diplomskih 
              studija te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno- 
              tehnološkom fakultetu; 
     20.   Nadopuna tematskih područja za završne i diplomske radove; 
      21.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

    21.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
    21.2. diplomskih radova stručnog studija  
    21.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
    21.4. završnih radova stručnog studija 

         21.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
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      22.     Obavijesti 
    22.1. Obavijesti dekanice 
    22.2. Obavijesti predstavnika studenata Fakulteta  
    22.3. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    22.4. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    22.5. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
      22.6. Obavijesti voditelja TSRC-a 
    22.7. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

       23.     Razno     

 
 
 

Ad 1 
 

Prihvaća se Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. ožujka 2016. godine. 

Ad 2 
 

Prihvaća se Samoanaliza poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija 
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u okviru postupka Reakreditacije. 
 

Ad 3 
 

Prihvaća se pokretanje postupak izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, te se imenuje prof.art. Snježana Vego za člana 
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor jednog izvršitelja m/ž 
I.vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora.  
 
 

Ad 4 
 

Prihvaća se pokretanje postupak Izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: dizajn, 
grana: modni dizajn, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, te se imenuje  za člana 
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora izv.prof.art. Andrea Pavetić. 
 
 

Ad 5 
 
Prihvaća se pokretanje postupka za izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju izvanrednog profesora  u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, 
grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, te se za člana Stručnog 
povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora izv.prof.art. Andrea Pavetić. 
 
 

Ad 6 
 

Prihvaća se pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Helene Schultheis Edgeler u umjetničko-
nastavnom zvanju docentice  u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana: 
slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu.  
 



 4 

 
 

Ad 7. i 7.1. 
 

Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u stručno 
zvanje i na stručno radno mjesto stru čnog suradnika  u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 
za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 „Syntheisis and targeted 
application of metallic nanoparticles“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 
ili u području biotehničkih znanosti na odreñeno vrijeme (2 godine) u punom radnom vremenu, 
te se za članove Stručnog povjerenstva imenuju: izv.prof.dr.sc. Ana Vrsalović Presečki, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; doc.dr.sc. Iva Rezić, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i doc.dr.sc. Maja Somogy Škoc, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
 
 

Ad 8 
 
Prihvaća se poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja i na radno 
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand  na HRZZ projektu ADVANCETEX, u 
znanstvenom području: tehničke znanosti, polje: kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom 
području: prirodne znanosti, polje: kemija, na odreñeno vrijeme od godinu dana, u punom 
radnom vremenu, Klasa 602-04/16-77/2, URBROJ: 251-68/3-16-6 od 08. veljače 2016. godine. 
 
 

Ad 9. i 9.1. 
 

Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja  na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand  na HRZZ projektu ADVANCETEX, u znanstvenom 
području: tehničke znanosti, polje: kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: prirodne 
znanosti, polje: kemija, na odreñeno vrijeme od godinu dana, u punom radnom vremenu, te se 
za članove Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
imenuju: prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 
predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet – članica Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Mario Cetina, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet  – član Povjerenstva. 
 

Ad 10 
 

Prihvaća se Zaključak Fakultetskog vijeća da Stručno povjerenstvo u roku od 2 dana dostavi 
novo dopunjeno Izvješće na način na koji je Matični odbor to zatražio, te će se isto izglasati na 
izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća koje će se održati u četvrtak 21. travnja 2016. u 14.00 
sati. 

Ad 11 
 

Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u 
postupku izbora dr.sc. Bosiljke Šaravanje  u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, te imenovana 
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice  u znanstvenom području 
tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija. 
 
 

Ad 12 
 

Prihvaća se mišljenje Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor izv.prof.dr.sc. 
Željka Penave  u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, polje: tekstilna tehnologija, te imenovani ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika  u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje 
tekstilna tehnologija. 
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Ad 13 
 
 
Prihvaća se pokretanje postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Eve Magovac 
pod naslovom „Flame Retardant Surface Modification of Cotton Textiles using Layer-by-layer 
Deposition“ („Površinska modifikacija pamučnih tekstilija usporivačima gorenja metodom 
nanošenja sloj-po-sloj“)-DR.SC.-01, te se imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme u sastavu: 
doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet - 
predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Bojana Vončina, Univerza v Mariboru Fakulteta za 
strojništvo - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet - članica Povjerenstva. 
 
 

Ad 14 
 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za Natječaj za dodjelu jedne stipendije u Projektu Rotary za 
izvrsnost za redovne studente završne godine studija Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Za dodjelu jedne stipendije u Projektu Rotary za izvrsnost u akademskoj 
godini 2015./2016. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu izabire se student 
Marko Petri ć. 
 
 

Ad 15 
 

Odobrava se doc.dr.sc. Aniti Tarbuk  odsustvo s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti 
u razdoblju od 03. do 14. svibnja 2016. godine. 
 

Ad 16 
 

Prihvaća se Odluka o ustrojavanju radnog mjesta Položaj I. vrste – Voditelj odjeljka, voditelj 
referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, interni naziv: Voditelj Ureda za projekte 
 
 
 

Ad 17 
 

Prihvaća se završni tekst rukopisa Putopis za Vašu kreativnost – korak po korak do bat ika,  
autorice prof.art. Snježane Vego, kao fakultetska skripta – priručnik u elektroničkom obliku za 
kolegije Kreativni praktikum I i II. 
 
 

Ad 18 
 

Utvrñuju se i prihvaćaju izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2015./2016. 
 
 

Ad 19 
 

Utvrñuju se uvjeti upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih studija, sveučilišnih 
diplomskih studija, te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, te se primjenjuju počevši od akademske godine 2016./2017. 
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Ad 20 
 

Prihvaća se nadopuna tematskih područja za završne i diplomske radove Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
 

 
Ad 21 

 
Prihvaćaju se prijedlozi tema diplomskih i završnih radova Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
 
 

Ad 22 
 

 
Ad 22.1. Obavijesti dekanice  

Dekanica Fakulteta podsjeća Fakultetsko vijeće da je još uvijek otvorena javna rasprava Nacrta 
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, te moli ako još ima primjedbi da se dostave 
najkasnije u roku od 2 dana u pisanom obliku. 
Obzirom da je sutra 19. travnja 2016. godine sjednica Senata, obavijesti sa Senata dekanica će 
iznijeti na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća koje će biti u četvrtak 21. travnja 2016. 
godine u 14,00 sati.  
Isto tako, dekanica Fakulteta se zahvaljuje voditeljici Vijeća doktorskog studija i prodekanici za 
znanstveno-istraživači rad, te članovima Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i 
tehnologija za izradu Samoanalize doktorskog studija koja je izvršena u zadanom vremenskom 
okviru.  
Dekanica Fakulteta čestita akademiku Josipu Pečariću koji je jednoglasno izabran za dopisnog 
člana Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. 
 
 
 Ad 22.2. Obavijesti predstavnika studenata 
 
Predstavnica studenata izvještava Fakultetsko vijeće o natječaju za projekte. Studentski zbor 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta je na natječaj prijavio slijedeće projekte: Tehnologijada, TNT, 
Matrib i „Bijela čajanka“, te će se ovaj mjesec znati iznos financijske potpore Sveučilišta u 
Zagrebu. Vezano za Tehnologijadu, još uvijek se definira popis studenata. 
 
 
Ad 22.3. Obavijesti prodekanica 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja izvještava Fakultetsko vijeće da će 
ovaj tjedan dobiti prijedloge za povjeru nastave, te će biti dodana još jedna kolona, a to je 
mogućnost izvoñenja nastave na stranom jeziku. 
Isto tako obavještava Fakultetsko vijeće da je rok za predaju materijala za dodjelu Rektorove 
nagrade 29. travanj 2016. godine. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad koja izvještava 
Fakultetsko vijeće o novom bilateralnom projektu HR/SI pod nazivom „Nove tehnologije pri 
razvoju zaštite odjeće u virtualnom okruženju“, voditeljice doc.dr.sc. Slavice Bogović. Na 
ovogodišnjem natječaju je od strane Tekstilno-tehnološkog fakulteta predano 9 prijava, od kojih 
je samo jedna odobrena za financiranje. 
 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad izvještava da je počeo 14. Festival znanosti koji se 
održava u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“ od 18. - 23. travnja 2016. godine na kojem 
sudjeluju i djelatnici Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te prikazom na projekcijskom platnu 
prezentira program. 
Prodekanica za meñunarodnu suradnju obavještava Fakultetsko vijeće da je na internetskim 
stranicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta objavljen Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. 
II.krug.  
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Nadalje, obavještava da početkom petog mjeseca dolaze studenti iz Maribora preko CEEPUS-a 
Isto tako, obavještava o rezultatima meñunarodne komisije za održavanje CEEPUS mreža, te 
se do 24. travnja 2016. izrañuje Plan mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 17 sati i 18 minuta. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                      Dekanica: 
 
Vlasta Horvat , v.r.                             Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


