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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a 
 
Zagreb, 02. prosinca 2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. izvanredne sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 30. studenog 2015. godine 
 
Vrijeme sazivanja sjednice Fakultetskog vijeća je na temelju  Poziva (Klasa: 602-04/15-70/5  
Urbroj: 251-68-06/3-15-1) od 25. studenog 2015.godine. 
 
Broj članova Fakultetskog vijeća je 69 
Nazočnih članova Fakultetskog vijeća je 44 
Opravdano odsutnih 8 
Neopravdano odsutnih 17 
 
Sjednicu vodi predsjedavajuća prof.dr.sc. Sandra Bischof – dekanica. 
 
Rad sjednice započeo je u 9,00 sati. 
 
Predsjedavajuća utvrñuje da su Sjednici nazočni članovi koji čine više od 50% od ukupnog broja 
članova Fakultetskog vijeća, pa sjednica ima kvorum, te se mogu donositi pravovaljane Odluke. 
 
Predsjedavajuća predlaže Dnevni red kojeg su jednoglasno utvrdili nazočni članovi Fakultetskog 
vijeća. 
 
Utvrñen je: 
 
Dnevni  red : 
 
Godišnja izvješća o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. godine 
 
1.1. Godišnja izvješća o radu dekanice i prodekanica 
       1.1.1. Dekanica Fakulteta 
       1.1.2. Prodekanica za nastavu 
       1.1.3 .Prodekanica za znanstveno istraživački rad 
       1.1.4. Prodekanica za meñunarodnu i meñufakultetsku suradnju 
       1.1.5. Prodekanica za financije 
 
1.2. Godišnja izvješće o radu Zavoda i Studijske jedinice Varaždin 
       1.2.1. Zavod za materijale, vlakna i ispitivanja tekstila 
       1.2.2. Zavod za projektiranje i menadžment tekstila 
       1.2.3. Zavod za odjevnu tehnologiju 
       1.2.4. Zavod za dizajn tekstila i odjeće 
       1.2.5. Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti 
       1.2.6. Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju 
       1.2.7. Zavod za primijenjenu kemiju 
       1.2.8. Studijska jedinica Varaždin (Dislocirani stručni studij u Varaždinu) 
 
1.3. Godišnja izvješća o radu Centara i Galerije  
       1.3.1. Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn (CTD) 
       1.3.2. Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC) 
       1.3.3. Centar za cjeloživotno obrazovanje (COBRA) 
       1.3.4. Centar za e-učenje 
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       1.3.5. Centar za kreativno tkanje 
       1.3.6. TTF Galerija 
 
1.4. Godišnja izvješća o radu Ureda i Servisa 
       1.4.1. Ured za izdavačku djelatnost (UID) 
       1.4.2. Ured za meñunarodnu suradnju (IRO TTF) 
       1.4.3. Servis tekstilnih europskih projekata (STEP) 
 
1.5. Godišnja izvješća o radu Vijeća i Odbora 
       1.5.1. Vijeće doktorskog studija (VDS) 
       1.5.2. Odbor za nastavu 
       1.5.3. Odbor za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
       1.5.4. Knjižnični odbor 
       1.5.5. Odbor zaštite na radu i zaštite okoliša 
       1.5.6. Odbor za zaštitu na radu 
       1.5.7. Odbora za odnose s javnošću (OOJ) 
 
1.6. Godišnja izvješća o radu Povjerenstava 
 
 1.7. Godišnja izvješća studenata 
       1.7.1. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
       1.7.2. Projekti studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
       1.7.3. Fakultetska zadruga studenata "Fabric8 co-op" 
 
1.8. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)  
 
1.9. Analiza ostvarenih ciljeva u skladu s Operativnim planom provoñenja aktivnosti za 2015. 
       godinu. 
 
 
2. Razno 
 
Dekanica započinje sa prvom točkom dnevnog reda 
 

Ad 1 
Ad 1.1. Godišnja Izvješ ća o radu dekanice i prodekanica 

 
Dekanica Fakulteta izlaže godišnje Izvješće o radu za akademsku godinu 2014./2015. uz prikaz 
na projekcijskom platnu. 
Pri svom izlaganju osvrće se na reakreditaciju, pravna pitanja, te na akte Fakulteta koji su 
donešeni. 
Primjedbi na ovu točku nije bilo, te se prelazi na slijedeću točku dnevnog reda. 
 
Ad 1.1.2. Prodekanica za nastavu 
 
Zbog odsutnosti Prodekanica za nastavu Dekanica izlaže njezino Izvješće o radu za akademsku 
godinu 2014./2015. uz prikaz na projekcijskom platnu. 
Obzirom da nije bilo primjedbi prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 
 
Ad 1.1.3. Prodekanica za znanstveno istraživa čki rad 
 
Uz prikaz na projekcijskom platnu Prodekanica za znanstveno istraživački rad izlaže svoje 
Izvješće o radu za akademsku godinu 2014./2015. 
Primjedbi na ovu točku nije bilo, te se prelazi na slijedeću. 
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Ad 1.1.4. Prodekanica za me ñunarodnu i me ñufakultetsku suradnju 
 
Prodekanica za meñunarodnu i meñufakultetsku suradnju uz prikaz na projekcijskom platnu 
izlaže svoje Izvješće o radu za akademsku godinu 2014./2015. 
Primjedbi na ovu točku nije bilo, te se prelazi na slijedeću točku dnevnog reda. 
 
 
Ad 1.1.5.Prodekanica za financije 
 
Uz prikaz na projekcijskom platnu Prodekanica za financije izlaže svoje Izvješće o radu za 
akademsku godinu 2014./2015. 
Primjedbi na ovu točku nije bilo. 
 
Nadalje, Dekanica fakulteta se osvrće na slijedeće točke Dnevnog reda, te upitom da li ima 
nekih pitanja ili nejasnoća, primjedbi ili pitanja za slijedeće točke Dnevnog reda nije bilo 
 
Ad 1.2. Godišnja Izvješ ća o radu Zavoda i Studijske jedinice Varaždin 
 
Ad 1.3. Godišnja Izvješ ća o radu Centara i Galerije 
 
Ad 1.4. Godišnja Izvješ ća o radu Ureda i Servisa 
 
      1.4.1. Ured za izdava čku djelatnost 
 
      1.4.2. Ured za meñunarodnu suranju (IRO TTF) 
 
      1.4.3. Servis tekstilnih europskih projekata (STEP) 
 
Po točkama Ad 1.2.; Ad 1.3. i Ad 1.4;  pitanja nije bilo, te se prelazi na slijedeće točke Dnevnog 
reda. 
 
Ad 1.5. Godišnja izvješ ća o radu Vije ća i Odbora 
 
        1.5.1. Vijeće doktorskog studija (VDS) 
 
        1.5.2. Odbor za nastavu 
 
        1.5.3. Odbor za znanstvenoistraživa čki i umjetni čki rad 
 
        1.5.4. Knjižni čni odbor 
 
        1.5.5. Odbor zaštite na radu i zaštite okol iša 
 
        1.5.6. Odbor za zaštitu na radu 
 
Predstavnica zaposlenika otvara raspravu po točci 1.5.5., te se osvrće na prava i obveze 
Povjerenika i članove Odbora. 
Dekanica Fakulteta zahvaljuje te navodi da je Fakultet angažirao tvrtku CZS za izradu Procjene 
rizika. 
Obzirom da već duže vrijeme zajedno sa svojim suradnicima i predstavnicima tvrtke CZS radi 
na izradi Procjene rizika, vrlo dobro je upoznata s hodogramom obveza koje proizlaze iz novog 
Zakona o zaštiti na radu, a vezano za donošenje Pravilnika zaštite na radu, odgovarajuću 
popratnu dokumentaciju, te imenovanja povjerenika.  
Nadalje, posebno naglašava da se trenutno imenovani stručnjak zaštite na radu educira u svrhu 
polaganja ispita za dobivanje uvjerenja od strane nadležnog Ministarstva. 
 
Daljnje rasprave nije bilo. 
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     1.5.7. Odbora za odnose s javnoš ću (OOJ) 
 
Ad   1.6.  Godišnja Izvješ ća o radu Povjerenstava 
 
     1.6.1.  Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom  
 
Ad   1.7.  Godišnja Izvješ ća studenata 
 
     1.7.1.  Studentski zbor Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
     1.7.2.  Projekti studenata Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
     1.7.3.  Fakultetska zadruga studenata „Fabric8  co-op” 
 
 
Dekanica se zahvaljuje studentima na uspješnoj suradnji. 
Studenti fakultetske zadruge prikazali su projekciju filma o tome što radi zadruga i tko ju 
predstavlja, te čime se bavi. 
 
Rasprave nije bilo, te se prelazi na slijedeću točku. 
 
1.8. Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
       (ACMA TTF) 
 
1.9. Analiza ostvarenih ciljeva u skladu s Operativ nim planom provo ñenja aktivnosti  
       za 2015. godinu 
 
Dekanica je detaljno analizirala sve stavke operativnog plana. 
 
Dekanica fakulteta moli fakultetsko vijeće da se donese Odluka o prihvaćanju godišnjih izvješća.  
 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi slijedeću 
 
 

O D L U K U 
 
I 

Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. godine. 
 

II 
Izvješće iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 2 
2. Razno 
 
Dekanica se osvrnula na inventuru, te izvijestila da  članovi komisije ostaju isti kao prošle 
godine i zamolila ih je da svoju obvezu od rade u za to predviñenom roku. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,00 sati. 
 
 
   Zapisnik  sastavila                                                                     Dekanica 
 
   Vlasta Horvat, v.r.                                                                  Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


