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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA:  602-04/17-77/5 
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a 
Zagreb, 22. svibnja 2017. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 22. svibnja 2017. 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 vijeća s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 48 
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati. 
Dekanica Fakulteta predlaže dodatnu točku Dnevnog reda: točku 7. „Izvješće Stručnog 
povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno 
zvanje predavač, naslovno zvanje u znanstvenom  području humanističkih znanosti, znanstveno 
polje: znanost o umjetnosti, grana teatrologija“; te predlaže da se točka 12. „Uvjeti upisa u više 
godine sveučilišnih preddiplomskih studija, sveučilišnih diplomskih studija te preddiplomskog 
stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu“ i točka 13. „Odluka 
o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu“ brišu iz Dnevnog reda obzirom da još nisu dogovoreni 
svi detalji oko istih. 
Ovom izmjenom Dnevnog reda točke 7. do 11. postaju točke 8. do 12., a točke 14. do 23. postaju 
točke 12 do 22. 

Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno usvaja slijedeći:  

 
 
 
Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 24. travnja 2017. 
godine; 

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

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

4. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za ak.god.       
2017./2018. za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju; 
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5.   Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavnom 
zvanju predavač, naslovno zvanje u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, 
znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti, grana: anatomija; 

6.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent, naslovno zvanje, u znanstvenom području 
tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: dizajn 
tekstila i odjeće; 

7.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavač, naslovno zvanje u znanstvenom  području 
humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o umjetnosti, grana teatrologija; 

 8.   Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
8.1.  Imenovanje predstojnika/ice Zavoda za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

9.  Razrješenje dužnosti predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
9.1.  Imenovanje predstojnika/ice Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

10.   Razrješenje dužnosti Predsjednice Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata   
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
10.1.  Imenovanje Predsjednika/ice Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

11.  Robert Katava mag.chem. – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu
  u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu pri Kemijskom odsjeku iz kolegija 
„Praktikum kemije II, u ljetnom semestru akad.god. 2016./2017., u trajanju od 60 NS; 

 
12.  2. Izmjene Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 

2017. godinu; 
 

13. Odluka o raspisivanju natječaja za upis studenata na program za polaganje razlikovnih 
ispita za stjecanje uvjeta za upis na Sveučilišne diplomske studije TMD i TTI u 
akad.god. 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 

 
14. Razlikovni ispiti za stjecanje uvjeta za upis na Sveučilišne diplomske studije TMD i TTI 

za studente koji su završili stručne studije Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu ili 
u Varaždinu na Sveučilištu u Zagrebu; 

 
15.  Poništenje Odluke o cijeni školarina za stjecanje uvjeta za upis diplomiranih studenata 

stručnih studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u svrhu upisa na diplomski studij, 
broj: 02-206/07 od 10. rujna 2007.g.; 

 
15.1.  Odluka o cijeni programa za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za 

upis na Sveučilišne diplomske studije TMD i TTI u akad.god. 2016./2017. na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 

 
16.   Prikaz i analiza rezultata Anketa provedenih u akad.god. 2015./2016. na Sveučilištu u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 
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17. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 

 
 18.  Razrješenje člana/predstavnika studenata u Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 
 

18.1.   Imenovanje člana/predstavnika studenata u Povjerenstvo za upravljanje 
kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu na vrijeme 
od 2 godine; 

 
19.  Izvješće Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog rada studenata 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akad.god. 2016./2017. 
(Rektorova nagrada); 

      20.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

    20.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
      20.2.  diplomskih radova stručnog studija  
      20.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
      20.4.  završnih radova stručnog studija 
      20.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  

 
     21.     Obavijesti 

   21.1. Obavijesti dekanice 
    21.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
   21.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
   21.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
   21.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
    21.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
      22.    Razno    

 
 

  
 

 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 24. travnja 2017. godine. 
 
 
 
 
 

Ad 2 
Dekanica Fakulteta utvrđuje da nisu prisutni predstavnici studenata Ivana Bonić i Luka Držaić 
koji su trebali informirati Fakultetsko vijeće o održanoj Tehnologijadi. Dekanica Fakulteta 
izvještava Fakultetsko vijeće o uspjesima na Tehnologijadi i to o osvojenom zlatu u nogometu, 
te osvojenom srebru u plivanju – ženska konkurencija. Isto tako napominje da nije zadovoljna 
sa znanstvenim dijelom jer nismo nastupili institucijski već kao dva individualca iz razloga što 
se nije uspjelo sakupiti tri rada. Dekanica Fakulteta moli da se već sada počne razmišljati koji 
kandidati će nas slijedeće godine predstavljati na Tehnologijadi, te da na vrijeme treba početi 
sa pripremama. Nadalje, Dekanica zahvaljuje mentorima koji su radili sa studentima, te su se 
studenti i lijepo prezentirali.  
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Ad 3 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 
 

Ad 4 
Prof.dr.sc. Goranu Hudecu, redovitom profesoru u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos do 30. 09. 2018. godine. 
 
 
 
 

Ad 5 
Alen Pajtak, dr.med., asistent u naslovnom zvanju izabire se u nastavno zvanje predavača, 
naslovno zvanje u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, grana anatomija. 
 
 
 

Ad 6 
Antonia Jakšić Dorotić, dipl.inž. izabire se u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje u 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, znanstvena grana: dizajn 
tekstila i odjeće. 
 
 
 

Ad 7 
Dr.sc. Ana Kodrić Gagro izabire se u nastavno zvanje predavača, naslovno zvanje u 
znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, grana 
teatrologija. 

 

Ad 8 
Doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović razrješava se dužnosti predstojnice Zavoda za odjevnu tehnologiju 
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 22. svibnja 2017. godine 

 
 

 
Ad 8.1. 

Za predstojnicu Zavoda za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta bira se izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak. 

 
 
 

Ad 9 
Doc.dr.sc. Krešimir Purgar razrješava se dužnosti predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i 
odjeće na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 22. svibnja 2017. 
godine. 
 

Ad 9.1. 
Za predstojnicu Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta bira se doc.dr.sc. Irena Šabarić. 
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Ad 10 
Doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović razrješava se dužnosti predsjednice Povjerenstva za 
stegovnu odgovornost studenata na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 

 
Ad 10.1. 

Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić imenuje se predsjednicom Povjerenstva za stegovnu 
odgovornost studenata na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 

 
 

Ad 11 
Robertu Katavi, mag.chem daje se suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu pri Kemijskom odsjeku iz kolegija „Praktikum kemije II“, 
u ljetnom semestru ak.god. 2016./2017., u trajanju od 60 NS. 
 
 
 

Ad 12 
Prihvaća se 2. izmjena Plana nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 13 
Raspisuje se javni natječaj za upis studenata na program za polaganje razlikovnih ispita za 
stjecanje uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Tekstilna tehnologija i inženjerstvo 
(TTI) i Tekstilni i modni dizajn (TMD) u ak.god. 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu. 
 
 

 
Ad 14 

Utvrđuju se razlikovni ispiti za stjecanje uvjeta za upis na sveučilišne diplomske studije Tekstilni 
i modni dizajn (TMD) i Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI) za studente koji su završili 
stručne studije na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu ili u Varaždinu na Sveučilištu u 
Zagrebu, kao u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 

 
 

Ad 15 
Poništava se Odluka o cijeni školarina studija za stjecanje uvjeta za upis diplomiranih studenata 
stručnih studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u svrhu upisa na diplomski studij broj: 02-
206/07 od 10. rujna 2007. godine. 
 
 

Ad 15.1. 
Prihvaća se Odluka o cijeni programa za polaganje razlikovnih ispita za stjecanje uvjeta za upis 
na sveučilišne diplomske studije Tekstilni i modni dizajn (TMD) i Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo (TTI) u akad.god. 2016./2017. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu. 
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Ad 16 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja na projekcijskom platnu 
prikazuje i analizira rezultate Anketa provedenih u akad.god. 2015./2016. na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.  
 

 
Ad 17 

Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja prikazom na 
projekcijskom platnu detaljno obrazlaže Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja 
kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 

Ad 18 

Ivana Bonić razrješava se dužnosti člana/predstavnika studenata u Povjerenstvu za upravljanje 
kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 6. srpnja 2017. 
godine, po isteku mandata. 
 
 

Ad 18.1. 

Juro Živičnjak imenuje se članom/predstavnikom studenata u Povjerenstvo za upravljanje 
kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 7. srpnja 2017. 
godine, na vrijeme od 2 (dvije) godine. 
 
 

Ad 19 
Prihvaća se i potvrđuje prijedlog Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog 
rada studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta o ocjeni svih studentskih 
radova prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade i to na način kako je to opisano u 
Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog rada 
studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta prijavljenih na natječaj za 
dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2016./2017., koja čini sastavni 
dio ove Odluke. 
 
 
 

Ad 20 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 
 

Ad 21 
Obavijesti 

21.1. Obavijesti dekanice 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće da na današnjoj sjednici nije bilo obavijesti sa 
Senata iz razloga što je sjednica Senata odgođena za sutra 23. svibnja 2017.godine., te će 
obavijesti sa iste sjednice biti na slijedećem Fakultetskom vijeću. 
 

21.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad doc.dr.sc. Katarini Nini 
Simončič koja zahvaljuje svima koji su otvorili Google Scholar profil.  
Dekanica Fakulteta ponovno upozorava nazočne članove Fakultetskog vijeća da se onaj tko 
nema otvoren Google Scholar profil neće moći javljati za potporu, te da je to radna obveza.  
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Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće o održanom 
Festivalu znanosti koji je bio u znaku vremena i 160. godišnjice rođenja Andrije Mohorovičića. 
Nadalje, prodekanica pojašnjava razloge oporezivanja prihoda za profesore i nastavnike koji su 
radili na znanstvenim ustanovama u inozemstvu, te moli da ako takvi prihodi postoje da se 
pošalju. Isto tako, obavještava Fakultetsko vijeće da su se studenti predstavili na dva važna 
zbivanja od kojih je jedan bio Tjedan dizajna u Laubi, pod mentorstvom doc.art. Pauline Jazvić 
te na godišnjoj modnoj reviji doc.mr.art. Jasminke Končić sa studentima Modnog dizajna. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu doc.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
čestita studentima učesnicima Tehnologijade, te ujedno zahvaljuje nastavnicima i mentorima 
koji su bili sa studentima na Tehnologijadi. Nadalje, obavještava da je u međuvremenu bilo i 
predstavljanje smjerova studentima Tekstilnog i modnog dizajna i Tekstilne tehnologija i 
inženjerstva, te je odaziv studenata Tekstilnog i modnog dizajna bio relativno dobar, negdje oko 
60-tak studenata, dok se na smjeru Tekstilna tehnologija i inženjerstvo odazvalo svega 5 
studenata bez obzira na pomak termina radi Tehnologijade. Isto tako, prodekanica za nastavu 
moli da joj se dostave popunjeni Obrasci za Povjeru nastave kako bi se mogle unijeti kompletne 
izmjene do slijedećeg Fakultetskog vijeća kao i da se dostave opterećenja nastavnika za ovu 
tekuću akademsku godinu obzirom da je ljetni semestar pri kraju, kako bi se mogao upisati 
kompletan ljetni semestar u kojem bi podaci bili realni. Također, moli da prijedlozi tema i 
povjerenstava za završne i diplomske radove upisuju na nove obrasce.  
Prodekanica za nastavu doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović podsjeća Fakultetsko vijeće da je kraj 
semestra 16. lipnja 2017. godine. 
 
 
21.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
21.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
21.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Prof.dr.sc. Tanja Pušić obavještava Fakultetsko vijeće da je otvoren Natječaj za dodjelu nagrade 
za znanstveno-istraživački i umjetnički rad, te da je rok za prijavu studeni 2017. godine.  
 
 
21.6. Obavijesti predstojnika dislociranog stručnog studija u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 

Ad 22 
R a z n o 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Stani Kovačević. Prof.dr.sc. Stana Kovačević izvješćuje 
Fakultetsko vijeće o održanoj radionici naših doktoranada da je radionica bila uspješna, međutim 
polovica doktoranada nije došlo na istu. Kako bi se to ubuduće izbjeglo moli mentore da potaknu 
svoje doktorande da takvim radionicama prisustvuju. 
Dekanica Fakulteta daje riječ akademiku prof. Pečariću koji obavještava Fakultetsko vijeće o 
dipl.ing. Rozariji Mikić koja je obranila doktorski rad iz matematike, pa imamo na Fakultetu još 
jednu doktorandicu više.  
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Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Aniti Tarbuk koja obavještava Fakultetsko vijeće da će 
od 1. do 10. lipnja 2017. godine kod nas boraviti 2 profesora iz Poljske u okviru CEEPUS 
razmjene i koji će najvjerojatnije održati tribinu. Poziva nazočne da se tribinama odazovu u što 
većem broju. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da je prošli tjedan održana godišnja skupština Akademije 
tehničkih znanosti Hrvatske, te čestita prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji je izabran za 
dopredsjednika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Fakultetsko vijeće također čestita 
izabranome. Isto tako, obavještava da je prof.dr.sc. Dubravko Rogale dobio potvrdu da ostaje 
član našeg Matičnog odbora. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale zahvaljuje na podršci, te obavještava 
i o ostalim napredovanjima i izborima nastavnika i suradnika. Fakultetsko vijeće čestita svim 
izabranim kolegama.  
Dekanica Fakulteta obavještava o održanim revijama u Umjetničkom paviljonu, Laubi, te 
održanom DIPMOD-u. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Branki Vojnović koja informira Fakultetsko vijeće o 
ukupnim ocjenama vezanim za Ankete o zadovoljstvu djelatnika s radom Dekanata. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 30 minuta. 
 
 
 
 
 Zapisnik sastavila                                                                                          Dekanica 
 
 Vlasta Horvat, v.r.                                                                         Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 
 
 


