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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/20-01/332 
URBROJ: 251-68-01/1-20-2a 
Zagreb, 02. studeni 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2020./2021. održane 21. listopada 2020. godine, u velikoj predavaonici 
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb s početkom u 
09:00 sati 
 
 
 
1. redovita sjednica Fakultetskog vijeća je započela u 09:10 sati. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović pozdravlja prisutne članove 
Vijeća i napominje da se ispričalo 15 članova Vijeća. 
O. d. Dekanica Fakulteta utvrđuje da postoji kvorum i izjavljuje da je na sjednici Fakultetskog 
vijeća nazočno 49 članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, zbog 
čega se sjednica može održati.  
O.d. dekanica Fakulteta uz prikaz na projekcijskom platnu predlaže Fakultetskom vijeću Dnevni 
red. 
 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća jednoglasno je prihvaćen sljedeći 
 

D n e v n i   r e d :  

1. Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. održane 14. rujna 2020. godine 

 

2. Zapisnik 7. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. održane 29. rujna 2020. godine 

 

3. Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. održane 1. listopada 2020. godine 

 

4. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta  

 

5. Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

ak. god. 2020./2021. održane 13. listopada 2020. godine  

 

6. Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta i o.d. Prodekana Fakulteta  

 

7. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
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8. Prijedlog kriterija za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta za ak. god. 2021./2022. 

 

9. Pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof. dr. sc. Dubravka Rogalea, 

redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 
9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija 

izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof. dr. sc. Dubravka Rogalea, 

redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 
10. Pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof. dr. sc. Zenuna Skenderija, 

redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023 

 
10.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija 

izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof. dr. sc. Zenuna Skenderija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 

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

nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju  

 

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

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u 

znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 

tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 

tekstilnu kemiju i ekologiju 

 
11.2. Prihvaćanje posebnog uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom 

području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i 

ekologiju 

 

12. Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Blaženke Brlobašić Šajatović u znanstveno zvanje 

više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 

tehnologija  

 
12.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Blaženke 

Brlobašić Šajatović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja 

Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija  

 

13. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje viši predavač u 

znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 

neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

 

14. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje viši predavač u 

znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju: Ekonomija, na 

neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  
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15. Razrješenje predstojnice Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta zbog preuzimanja dužnosti o.d. prodekanice za 

međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

 

15.1. Imenovanje predstojnice Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju Sveučilišta  u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na mandat od 2 godine s početkom od 21. 

listopada 2020. godine 

 

16. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Kristine Šimić, dipl. inž. pod naslovom 

„Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća – udio metala, 

sastav i struktura pređe“ („Analysis of metal threads in the historical Croatian textile from 

17th to 20th century – metal content, composition and structure of the yarn“) u postupku 

stjecanja znanstvenog stupnja doktora znanosti u području: Tehničke znanosti, polje: 

Tekstilna tehnologija  - DR.SC.-10 

 

17. Željka Pavlović, mag. ing. techn. text. – ocjena teme doktorskog rada „Termofizička svojstva 

pletiva uvjetovana procesom pletenja i strukturom pletiva“ („Thermophysiological properties 

of knitted fabrics as a function of the knitting process and structure“) – DR.SC. – 02 

 

18. Godišnji mentorov izvještaj o napretku doktoranda (prof. dr. sc. Dubravko Rogale) – DR.SC. 

– 05 

18.1. Godišnji doktorandov izvještaj o napretku (Daniel Časar Veličan, mag. ing. techn. 

text.) – DR. SC.-04 

19. Stavljanje van snage Odluke o izboru člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta i izboru članova Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-19/18-01/03, Urbroj: 251-68-06/3-18-4 

od 22. listopada 2018. godine 

 

19.1. Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za izbor u Senat Sveučilišta u Zagrebu 

 

19.2. Prijedlog članova i zamjenika članova ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno 

tehnološkog fakulteta za izbor u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 

 

20. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/19-01/242, Urbroj: 

251-68-01/1-19-8 od 21. listopada 2019. godine  

 

20.1. Imenovanje članova Ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu  

 

21. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za nastavu na Sveučilištu u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/18-053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-

11 od 19. studenog 2018. godine  

 
21.1. Imenovanje članova Odbora za nastavu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu  

 

22. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveno-istraživački i 

umjetnički rad na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/18-

053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-13 od 19. studenog 2018. godine  
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22.1. Imenovanje članova Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad na Sveučilištu 

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu  

 

23. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za odnose s javnošću na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/18-053/02, Urbroj: 

251-68-06/3-18-1 od 19. studenog 2018. godine  

 

23.1. Imenovanje članova Odbora za odnose s javnošću na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu  

 
24. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 

na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 

251-68-01/1-19-19 od 18. studenog 2019. godine  

 
24.1. Imenovanje članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu  

 
25. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Knjižničnog odbora Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-053/08, Urbroj: 251-68-02-02-

19-13 od 16. prosinca 2019. godine 

 
25.1. Imenovanje članova Knjižničnog odbora na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu  

 
26. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju 

stručnih izvješća za napredovanje nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu Klasa: 602-19/18-01/03, Urbroj: 251-68-06/3-18-25 od 22. listopada 

2018. godine 

 
26.1. Imenovanje članova Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća  za 

napredovanje nastavnika na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu  

 
27. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prijelaze i izradu 

Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-25 od 18. studenog 2019. godine  

 

27.1. Imenovanje članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija 

na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

 

28. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta 

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-

19-23 od 18. studenog 2019. godine 

 
28.1. Imenovanje članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 

29. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-053/01, Urbroj: 251-68-02-02/1-

19-17 od 21. siječnja 2019. godine 

 

29.1. Imenovanje članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
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30. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk – davanje suglasnosti za izvođenje nastave kao sunositelj 

kolegija „Finishing of Textiles“ na University of Lyon, ITECH, Lyon, Francuska u  trajanju od 
56 sati u ak. god. 2020./2021. (online u rujnu, listopadu), te dva puta po tjedan dana 
(veljača, travanj 2021. godine)  

 
31. Ivana Čorak, mag. ing. techn. text. – davanje suglasnosti za odrađivanje stručne prakse na 

Technical University of Lodz, odjel Faculty of Material Technologies and Textile Design, 

Institute of Textile Materials and Polymer Composites, od 1. siječnja do 1. travnja 2021. 

godine 

 

32. Odluka o prihvaćanju fakultetskog rukopisa Muzealizacija mode – počeci i izazovi na 

prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije/Fashion museology – beginnings and challenges in 

Slovenia, Croatia and Serbia, urednice izv. prof. dr. sc. Katarine Nine Simončič – kategorija 

zbirna znanstvena knjiga 

 

33. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. 

 
34. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:  

 
34.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  

34.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  

 

35. Obavijesti  

35.1. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice u Varaždinu 

35.2. Obavijesti voditelja Centara (CTD, TSRC, Centar za kreativno tkanje, Centar za  

      cjeloživotno obrazovanje) 

35.3. Obavijesti Vijeća, Odbora i Povjerenstava 

36. Razno  

 
 

Ad 1 
 

Prihvaća se Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 2 
 

Prihvaća se Zapisnik 7. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

Ad 3 
 
Prihvaća se Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
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Ad 4 
 
O. d. Dekanica Fakulteta obaviještava članice i članove Fakultetskog vijeća da smo zaprimili 
Potvrdnicu Vijeća umjetničkog područja za izbor doc. art. Ivane Mrčele u umjetničko-nastavno 
zvanje docentice. O. d. Dekanica napominje da doc. art. Mrčela još nije postala članica 
Fakultetskog vijeća, budući da zbog potrebe poštivanja važeće procedure još nije sklopljen 
Ugovor o radu s istom. 
 

Ad 5 
 
O. d. Dekanica obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća da je zaprimila Poziv i Dnevni 
red za 1. redovitu sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2020./2021. koja je 
održana 13. listopada 2020. godine. Glasovanju je pristupila prof. dr. sc. Gordana Pavlović 
budući da Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta tada još nije 
imenovalo člana i zamjenika člana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
Senatu. 
 
Od točaka koje su važne za našu sastavnicu su: 
 

1.) Prijedlog raspodjele konačne doznake participacija školarina za ak. god. 2019./2020. u 
iznosu od 33.348,61 kn koji je uplaćen na račun Fakulteta 

2.) Prijedlog Odluke o raspodjeli 2. akontacijske doznake za temeljito financiranje 
znanstvene i umjetničke djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. u 
iznosu od 117.388,00 kn koji je uplaćen na račun Fakulteta 

3.) Odluka o pokretanju postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor emeritus 
u akad. god. 2020./2021. 

 
 

Ad 6 
 
O. d. Dekanica obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća da je 12. listopada 2020. 
godine zaprimljen Zapisnik sjednice Studentskog zbora održane 11. listopada 2020. godine. Iz 
navedenog Zapisnika proizlazi da su jednoglasno prihvaćeni sljedeći studentski predstavnici u 
Fakultetskom vijeću: Lucija Agić, Barbara Bilić, Karlo Blažina, Ines Dominić, Ivan Mihaljević, 
Anja Miljković, Filip Rokinger, Nina Stevelić, Toni Sučić, Nikolina Šeparović, Anja Zergollern i 
Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text.  
O. d. Dekanica srdačno pozdravlja izabrane članove Fakultetskog vijeća iz redova studenata. 
 
O. d. Dekanica obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća da je 9. listopada 2020. godine 
prisustvovala sastanku svih Dekana Sveučilišta u Zagrebu na kojem se raspravljalo o obnovi 
nekretnina u vlasništvu Fakulteta nakon potresa koji je zadesio Grad Zagreb. Na istoimenom 
sastanku sudjelovao je i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine gospodin 
Darko Horvat. 
 
O. d. prodekan za nastavu prof. dr. sc. Tomislav Rolich obavještava članice i članove 
Fakultetskog vijeća prikazom grafova i numeričkih podataka o broju upisanih studenata po 
akademskim godinama (u zadnjih 12 akademskih godina), studijima i nastavnim godinama.  
O. d. prodekan za nastavu je napomenuo da će navedeni podaci biti dostupni članicama i 
članovima Fakultetskog vijeća putem sljedećih linkova koji će biti objavljeni na mrežnim 
stranicama: 
broj upisanih studenata - statički prikazi: https://public.flourish.studio/visualisation/3970541/,  
https://public.flourish.studio/visualisation/4003463/,https://public.flourish.studio/visualisation/39
74117/, https://public.flourish.studio/visualisation/4003500/,  
https://public.flourish.studio/visualisation/4078017/, 
broj upisanih studenta - dinamički prikazi: 

https://public.flourish.studio/visualisation/3970541/
https://public.flourish.studio/visualisation/4003463/
https://public.flourish.studio/visualisation/3974117/
https://public.flourish.studio/visualisation/3974117/
https://public.flourish.studio/visualisation/4003500/
https://public.flourish.studio/visualisation/4078017/
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https://public.flourish.studio/visualisation/3970581/,https://public.flourish.studio/visualisation/39
74212/ 
 
O. d. prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac 
obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća o događanjima vezanim uz znanstveno-
istraživački i umjetnički rad kako slijedi:  

1. Tajnik Saveza Inovatora Zagreba gosp. Neven Marković, 16. listopada 2020. godine na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu svečano je uručio osvojene 
nagrade, zlatnu medalju i posebnu nagradu dobivenu od strane međunarodnog žirija na 
izložbi International Invention and Trade Expo (ITE) u Londonu za inovaciju: Pametna 
odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom prof. dr. sc. Dubravku Rogaleu, 
voditelju tima inovatora na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, koji 
su navedenu inovaciju izradili u suradnji sa znanstvenicima sa Fakulteta elektrotehnike 
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru te 
Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor.  Svečanom uručenju prisustvovala je i o.d. 
Dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Anica 
Hursa Šajatović koja je tom prigodom izrazila čestitke cijelom timu. 

2. Studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta osvojili su u tri kategorije 
Rektorove nagrade kako slijedi: 

a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora) 

TEHNIČKO PODRUČJE: 
Mislav Majdak: Kemijska analiza antimikrobne prevlake na biorazgradivim polimerima 
metodom tankoslojne kromatografije, mentor: izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić 

UMJETNIČKO PODRUČJE: 
Lorena Lipušek: Modni eksperimentalni film – na nasljeđu Baudrillardove teorije i režije 
Ridley Scotta, mentor: izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič 

d)   Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) 

 UMJETNIČKO PODRUČJE 

…Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie, Gaunt, Judita Jerković, 
Egljentina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia 
Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija 
Zrilić…:  Jules Massenet: Pepeljuga (opera u četiri čina), Akademija dramske umjetnosti, 
Akademija likovnih umjetnosti, Muzička akademija, Arhitektonski fakultet i Tekstilno-
tehnološki fakultet. Mentori: doc. art. Barbara Bourek (TTF), doc. dr. sc. Irena Šabarić 
(TTF), komentorice: Franka Karin,  asis. (TTF), dr. sc. Beti Rogina Car, stručni suradnik  
(TTF) 

…Matija Dijanović, Dorotea Čiček Kovačević, Tena Pilić, Nikolina Boban, Paula Čule, 
Kristina Dolibašić, Kristina Grbavac, Martina Krile, Đana Krstić, Irena Pajić, Martina 
Ptičar, Ana Rubčić, Anamarija Stančić…: Glazbeno-scensko djelo Šuma Striborova, 
Akademija dramske umjetnosti, Fakultet političkih znanosti, Muzička akademija, 
Tekstilno-tehnološki fakultet i Učiteljski fakultet. Mentori: dr. art. Ivana Bakal, doc. art. 
Marin Sovar, ak. slik. graf.,  Đurđica Kocijančić, dipl. ing. i Sanja Jakupec 

Matea Biškup, Dora Črnjević, Emma Ivanković, Petra Gulišija, Lara Kovaček, Maria 
Markić, Marija Milković, Lidija Poljak, Ana Riznić, Iva Sopta, Doria Antica Topić, Božica 
Tunjić, Nikolina Vidović: Projekt Kina − tradicionalno kinesko kazalište i pekinška opera 
kao inspiracija za kazališnu ili  filmsku kostimografiju, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet. Mentori: dr. art. Ivana Bakal, doc. art. Marin Sovar, ak. slik. graf.  
Đurđica Kocijančić, dipl. ing. i Sanja Jakupec 

 
f)  Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici 
UMJETNIČKO PODRUČJE 
Nora Brbić, Tea Dragić, Doriana Duić, Emma Stephanie Gaunt, Judita Jerković, 
Eglontina Kabashaj, Iva Kavelj, Karla Kos, Dora Mašanović, Melani Međeši, Giorgia 

https://public.flourish.studio/visualisation/3970581/
https://public.flourish.studio/visualisation/3974212/
https://public.flourish.studio/visualisation/3974212/
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Pezzolato, Karmen Polović, Nives Skelin, Magdalena Stojanov, Sara Šumanović, Marija 
Zrilić: Kostimografska mapa glazbenoscenskoga projekta Refleksije Bauhausa, mentori: 
doc. art. Barbara  Bourek, doc. dr. sc. Irena Šabarić, Franka Karin, mag. ing. tech. tex. i 
dr. sc. Beti Rogina- Car 
 

3. Karmen Polović studentica druge godine diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn 

(TMD), smjera Kostimografija  predložena je ispred Fakulteta za dodjelu posebnih 

priznanja Rektora prof. dr. sc. Damira Borasa studentima za postignuti uspjeh 

međunarodnog značaja povodom Dana Sveučilišta u Zagrebu.  

Studentica se istaknula radom na kostimografiji za operu A Mad King Idomeneo 
kompozitora W. A. Mozarta, A. Campre i P. M. Davisa.  Rad Karmen Polović uključio je 
analizu i istraživanje dijela W. A. Mozarta, A. Campre i P. M. Davisa, kreaciju 
kostimografskog rješenja i realizaciju svih kostima za operu (što je uključilo konstrukciju, 
izradu i slikarsku obradu kostima Kralja Idomenea) te odabir, prilagodbu i obradu svih 
ostalih gotovih kostima iz kazališnog fundusa te blisku suradnju s režiserom i pjevačima 
tijekom režijskih proba i izvedbi opere u Švicarskoj. Za njeno predlaganje mentorice doc. 
dr. sc. Irena Šabarić i doc. art. Barbara Bourek (vanjska suradnica TTF-a) dostavile su 
potrebnu dokumentaciju: 
Pismo preporuke od prof. Mathias Behrendsa, Director of Swiss Opera Studio, 
Pozivno pismo za suradnju Fakultet Swiss Opera Studio Bern iz Švicarske i Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno tehnološkog fakulteta. 

 
O. d. prodekanica za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić obaviještava članice i 
članove Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka nabave uredskog materijala u iznosu od 200 
kn s PDV-om za sve nastavnike i suradnike. O. d. prodekanica za poslovanje napominje da je 
nužno da nastavnici iskažu potrebu za nabavom materijala radi nesmetanog održavanja nastave 
u zimskom semestru akad. god. 2020./2021., a o čemu će biti obaviješteni od strane 
predstojnika Zavoda/studijske jedinice Varaždin, sukladno preporukama s Dekanskog kolegija 
održanog 19. listopada 2020. godine. O. d. prodekanica za poslovanje ističe da je u tijeku izrada 
financijskog trogodišnjeg plana koji će se usvajati na jednoj od slijedećih sjednica Fakultetskog 
vijeća. 
 
O. d. prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
obaviještava članice i članove Fakultetskog vijeća kako je Sveučilište u Zagrebu raspisalo 
Natječaj za akademsku mobilnost u 2021. godini (prvi krug). Izv. prof. dr. sc. Tarbuk je ukazala 
na rok za on-line prijavu zaključno do 6. studenoga 2020. godine. Potpisani ispis online prijave 
zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom kandidati trebaju predati u Urudžbeni zapisnik 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta zaključno do 9. studenoga 2020. godine. 
Imenovano Povjerenstvo će izvršiti rangiranje sukladno kriterijima u privitku, te će poslati 
prijedlog Sveučilištu u Zagrebu do 12. studenoga 2020. godine. 
 

 
 
 

Ad 7 
 

Predsjednica studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Anja 
Miljković obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća da je Studentski zbor TTF-a  izabrao 
novo vodstvo i nove studentske predstavnike za Fakultetsko vijeće. Kolegica Miljković također 
ističe da se naš predstavnik u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu zajedno s 
predsjednikom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu zalaže i odlazi na sastanke u svrhu 
ponovnog otvaranja Studentskog restorana na našem Fakultetu.  
Kolegica Miljković sa zadovoljstvom napominje da su Studentskom zboru TTF-a odobrena 
financijska sredstva u iznosu od 5.000 kn od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

 



9 

 

Ad 8 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju kriteriji za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2021./2022. 
 
 
 

Ad 9 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof. dr. sc. Dubravka Rogalea, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

 
 

Ad 9.1. 
 

Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja o ispunjavanju 
kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof. dr. sc. Dubravka 
Rogalea, redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, u 
Zavodu za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u 
sastavu: 
 

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

      2. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član  
3. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 

član 
 
 
 

Ad 10 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof. dr. sc. Zenuna Skenderija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

 
 
 

Ad 10.1. 
 

Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja o ispunjavanju 
kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof. dr. sc. Zenuna 
Skenderija, redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, u 
Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, u sastavu: 
 

1.   Prof. dr. sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
predsjednica Povjerenstva 

      2. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član 
Povjerenstva 

3. Prof. dr. sc. Tatjana Rukavina, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, članica 
Povjerenstva 
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Ad 11 

 
Prihvaća se raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničkih 
znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju. 

 
 

Ad 11.1. 
 

Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, 
u punom radnom vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju u sastavu: 

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

predsjednica Povjerenstva 
2. Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 

članica Povjerenstva 
3. Prof. dr. sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, članica Povjerenstva 
 

 
 

Ad 11.2. 
 

Prihvaća se prijedlog posebnog uvjeta: Znanje i iskustvo u području teorije i tehnologije 
bojadisanja i tiska tekstila. 
 
 

Ad 12 
 
Prihvaća se pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Blaženke Brlobašić Šajatović u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija. 
 

 
Ad 12.1. 

 
Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za 
izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu doc. dr. sc. Blaženku 
Brlobašić Šajatović, u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
predsjednik Povjerenstva 

2. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, članica 
Povjerenstva 

3. Izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti, član 
Povjerenstva 
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Ad 13 
 

Josip Petric, dipl. inž., predavač Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire 
se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 14 
 

Kristina Maršić, univ. spec. oec., predavačica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice u znanstvenom 
području Društvenih znanosti, znanstveno polje: Ekonomija, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 15 
 

Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk razrješava se dužnosti Predstojnice Zavoda za tekstilnu kemiju i 
ekologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 21. listopada 2020. 
godine. 
 
 

Ad 15.1. 
 

Doc. dr. sc. Tihana Dekanić imenuje se Predstojnicom Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu na period od dvije godine počevši od 21. 
listopada 2020. godine. 
 
 

Ad 16 
 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pristupnice Kristine Šimić, dipl. inž. pod naslovom  

„Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća – udio metala, 
sastav i struktura pređe“  

(„Analysis of metal threads in the historical Croatian textile from 17th to 20th century – metal 
content, composition and structure of the yarn“) 

iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 
 

 
 

Ad 17 
 

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text. ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija, te se prihvaća tema za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom „Termofiziološka svojstva pletiva uvjetovana procesom pletenja i 
strukturom pletiva“ („Thermophysiological properties of knitted fabrics as a function of the 
knitting process and structure“) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje 
tekstilna tehnologija. 
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Ad 18 

Prihvaća se godišnji mentorov Izvještaj o napretku doktoranda Daniela Časar Veličan, mag. ing. 
techn. text., mentora prof. dr. sc. Dubravka Rogalea.  

 
 

 
Ad 18.1. 

Prihvaća se godišnji doktorandov Izvještaj o napretku, doktoranda Daniela Časar Veličan, mag. 
ing. techn. text. 
 
 

Ad 19 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o utvrđivanju člana i zamjenika člana Senata 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i utvrđivanju članova i zamjenika članova 
Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-
19/18-01/03, Urbroj: 251-68-06/3-18-4 od 22. listopada 2018. godine. 

 
 

Ad 19.1. 
 

Prihvaća se i utvrđuje izbor člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u sastavu: 
 

1.1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović,  članica   
1.2. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, zamjenica za članicu izv. prof. dr. sc. Anicu 

Hursa Šajatović 
 

 
Ad 19.2. 

 
Prihvaća se i utvrđuje izbor članova Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u sastavu: 
 

1.1   Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, članica po funkciji 
1.2  Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, zamjenica za članicu izv. prof. dr. sc. Anicu Hursa 

Šajatović 
1.3   Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, članica 
1.4  Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, zamjenica za članicu izv. prof. dr. sc. Sandru 

Flinčec Grgac 
1.5   Prof. dr. sc. Tanja Pušić, članica 
1.6  Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, zamjenik za članicu prof. dr. sc. Tanju Pušić 
 

 
 

Ad 20 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu 
suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/242, 
Urbroj: 251-68-01/1-19-8 od 21. listopada 2019. godine. 
 

 
Ad 20.1. 

 
Prihvaća se imenovanje voditelja i članova Ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu kako slijedi: 
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1. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, o.d. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu 
suradnju - Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta 

2. Doc. dr. sc. Alica Grilec - zamjenica Voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju 
3. Prof. art. Andrea Pavetić - koordinatorica programa CEEPUS 
4. Doc. dr. sc. Renata Hrženjak, ECTS koordinatorica 
5. Doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, koordinatorica programa ERASMUS+ 
6. Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta 
 
 

Ad 21 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za nastavu Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/18-053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-
11 od 19. studenog 2018. godine. 
 
 
 

Ad 21.1. 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Odbora za nastavu na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, predsjednik 
2. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, članica 
3. Izv. prof. art. dr. sc. Jasminka Končić, članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, članica 
5. Izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, članica 
6. Izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler, članica 
7. Doc. dr. sc. Renata Hrženjak, članica 

 

 
 

Ad 22 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveno-
istraživački i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-
04/18-053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-13 od 19. studenog 2018. godine. 
 
 
 

Ad 22.1. 
 

Prihvaća se imenovanje članova Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac 
2. Prof. dr. sc Tanja Pušić 
3. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale 
4. Izv. prof. dr. sc. Livio Racané 
5. Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič 
6. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 

 
 
 
 
 



14 

 

 
Ad 23 

 
Prihvaća se stavljanje van snage Odluka o imenovanju članova Odbora za odnose s javnošću 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/18-053/02, Urbroj: 251-
68-06/3-18-1 od 19. studenoga 2018. godine. 

 
 
 

Ad 23.1. 
 
Prihvaća se imenovanje članova Odbora za odnose s javnošću (OOJ) Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta kako slijedi: 
 
Središnji odbor: 
Doc. dr. sc. Ivana Špelić, voditeljica 
Doc. dr. sc. Lea Botteri, članica 
Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, članica 
Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., članica 
Emili Ema Sedlar, struč. spec. oec., članica 
 
Odbor za vizualni identitet: 
Doc. art. Marin Sovar, voditelj 
Dr. sc. Zorana Kovačević, članica 
Đurđica Kocijančić, dipl.ing., članica 
 
Odbor za organizaciju tribina: 
Dr. sc. Snježana Brnada, članica 
Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., članica 

 
 
 
 

Ad 24 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu od 18. studenoga 2019. 
godine, Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-19. 
 
 
 

Ad 24.1. 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Karlo Lelas – predsjednik Povjerenstva  
2. Prof. dr. sc. Branka Vojnović –potpredsjednica Povjerenstva i predstavnica zadužena 

za sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001 
3. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak, članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, članica 
5. Suzana Kutnjak-Mravlinčić, dipl. ing., viša predavačica, članica 
6. Doc. art. Marin Sovar, član 
7. Doc. dr. sc. Lea Botteri, članica 
8. Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, članica 
9. Prof. dr. sc. Mario Cetina, član 
10. Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović, članica i predstavnica zadužena za sustav 

upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001 
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11. Barbara Bilić, članica - predstavnica studenata 
12. Maja Rukavina, dipl. iur., članica - predstavnica administrativno-tehničkog osoblja 
13. Jagoda Divić, struč. spec. com., pomoćnica direktorice Sektora za industriju HGK, 

članica - predstavnica vanjskih dionika 
 
 
 
 

Ad 25 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Knjižničnog odbora Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-053/08, Urbroj: 251-68-02-02-19-
13 od 16. prosinca 2019. godine. 
 
 

Ad 25.1. 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednice i članova Knjižničnog odbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Ivana Schwarz, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Ivan Novak, član 
3. Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek, članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović, članica 
5. Davor Jokić, mag. phil., član  

 
 
 
 

Ad 26 
 
Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za predocjenu i 
unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-19/18-01/03, Urbroj: 251-68-06/3-18-25 od 22. listopada 
2018. godine. 
 

 
Ad 26.1. 

 
Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih 
izvješća za napredovanje nastavnika, u sastavu: 
 
Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, predsjednik Povjerenstva 
 
Za područje Tehničkih znanosti:  1. Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, član  Povjerenstva                                  
                                                     2.  Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, članica Povjerenstva 
 3.  Izv. prof. dr.sc. Maja Somogyi Škoc, članica Povjerenstva 
 
Za područje Prirodnih znanosti:   Izv. prof. dr. sc. Livio Racané, član Povjerenstva 
 
Za Umjetničko područje:              Prof. art. Andrea Pavetić, članica Povjerenstva 
 
Za područje Društvenih znanosti i 
Humanističkih znanosti               Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, članica Povjerenstva 
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Ad 27 

 
Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prijelaze i 
izradu Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
od 18. studenog 2019. godine, Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-25. 
 
 
 
 

Ad 27.1. 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra 
istovrijednosti kolegija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
 

 1. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, predsjednik 
 2. Prof. art. Andrea Pavetić, članica 
 3. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, članica 
 4. Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, članica 
 5. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, članica 
 6. Doc. dr. sc. Tonči Valentić, član 
 7. Doc. dr. sc. Renata Hrženjak (ECTS koordinator), članica 

 
 
 
 

Ad 28 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta od 18. studenog 2019. godine, Klasa: 
602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-13. 

 
 
 
 
 

Ad 28.1. 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
 

 1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović - predsjednica Odbora  
 2. Snežana Alaupović Kučević, dipl. ing. - ovlaštenica poslodavca  
 3. Doc. dr. sc. Željko Knezić – stručnjak zaštite od požara  
 4. Doc. dr. sc. Ksenija Doležal – povjerenica radnika  
 5. Branko Hlupić – povjerenik radnika  
 6. Martina Maljuga – povjerenica radnika  
 7. Dr. med. Alef Prohić – specijalist medicine rada  

 
 
 
 

Ad 29 
 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za projekte 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta od 21. siječnja 2019. godine, Klasa: 602-
04/19-053/01, Urbroj: 251-68-02-02/1-19-17. 
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Ad 29.1 
 

Prihvaća se imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva za projekte na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu kako slijedi: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, predsjednica Povjerenstva 
2. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, član 
3.  Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, članica 
4.  Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, članica 
5.  Doc. art. Josipa Štefanec, članica 
6.  Franjo Benjak, mag. oec., član 

 
 
 

Ad 30 
 

Prihvaća se davanje suglasnosti izv. prof. dr. sc. Aniti Tarbuk za izvođenje nastave, kao 
sunositeljici kolegija „Finishing of Textiles“ na University of Lyon, ITECH, Lyon, Franscuska u 
trajanju od 56 sati u ak. god. 2020./2021. (online u rujnu, listopadu), te dva puta po tjedan dana 
u veljači i travnju 2021. godine. 

 
 

 
Ad 31 

 
Prihvaća se davanje suglasnosti Ivani Čorak, mag. ing. techn. text., za odrađivanje stručne 
prakse na Technical University of Lodz, odjel Faculty of Material Technologies and Textile 
Design, Institute of Textile Materials and Polymer Composites, od 1. siječnja do 1. travnja 2021. 
godine. 
 
 

Ad 32 
 

Prihvaća se fakultetski rukopis Muzealizacija mode – počeci i izazovi na prostoru Slovenije, 
Hrvatske i Srbije /Fashion Museology – beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and 
Serbia urednice izv. prof. dr. sc. Katarine Nine Simončič - kategorija zbirna znanstvena knjiga. 
 
Za ocjenu završnog oblika djela Muzealizacija mode – počeci i izazovi na prostoru Slovenije, 
Hrvatske i Srbije /Fashion Museology – beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and 
Serbia imenovani su recenzenti: prof. dr. sc. Žarko Paić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet i doc. dr. sc. Karla Lebhaft, Sveučilište u Zadru, Odsjek za povijest umjetnosti. 
 
 
 

Ad 33 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2020./2021. 
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Ad 34 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. 
 
 
 

Ad 35 
 
Utvrđuje se da pod ovom točkom nema obavijesti. 
 
 
 

Ad 36 
 

O. d. Dekanica napominje da s obzirom na izmjene vezane uz epidemiološku situaciju naša 
sastavnica redovito dobiva preporuke od strane Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. Sve obavijesti koje ćemo zaprimiti bit će proslijeđene djelatnicima i studentima 
naše sastavnice. 
O. d. Dekanica ističe da će, sukladno preporukama da se održava kontaktna nastava, planirati 
održavanje sjednica Fakultetskog vijeća kontaktno dok će isto biti moguće. Također postoji 
mogućnost i prelaska na tzv. hibridni model koji uključuje održavanje elektroničkih sjednica 
ukoliko će biti riječ o temama oko kojiih neće biti potrebno raspravljati, odnosno kontaktnih 
sjednica ukoliko će biti riječ o temama za koje je potrebna rasprava. 
 
O. d. Dekanica daje riječ prof. dr. sc. Snježani Firšt Rogale. 
Prof. dr. sc. Firšt Rogale napominje da je ova sjednica bila sjednica iz snova. Fakultetsko vijeće 
pljeskom je podržalo ovu izjavu. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća je završena u 10 sati i 20 minuta. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                           O. d. Dekanice 
 
Renata Budanec, mag. iur ., v.r.                                 Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, v.r. 


