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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/16-77/8 
URBROJ: 251-68-06/3-16-2a 
Zagreb, 19. rujna 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 19. rujna 2016. godine, u predavaonici B-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom 
u 9:00 sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te upoznaje Fakultetsko vijeće sa popisom 
ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 52 
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.art. Nini Režek Wilson koja moli za obrazloženje razloga 
ponovnog ne uvrštavanja u Dnevni red Zahtjeva za produljenje radnog odnosa prof.art. Nine 
Režek Wilson zaprimljen od Zavoda za dizajn. 
Dekanica Fakulteta napominje, da je procedura planiranja kadrova dugotrajan proces, te se po 
mogućnosti radi godinu dana unaprijed. U nekim slučajevima to nije moguće iz razloga što se 
ne zna da li će svi imati uvjete za napredovanje. Predstojnici Zavoda su trebali izradi plan 
kadrova iz razloga što se za svaku zatraženu suglasnost traži obrazloženje, te se iz tog razloga 
ne može prijeći ukupni koeficijent, a i ne postoje više zavodski koeficijenti. Dekanica napominje, 
da do sada su se ti koeficijenti uspješno složili, na način da su do sada svi napredovali. Nadalje, 
ističe da kada je pokrenuta procedura svi predstojnici Zavoda su dostavili plan napredovanja i 
zapošljavanja, te je tada Zavod za dizajn predvidio da porf.art Nina Režek Wilson ide u 
mirovinu. Na Fakultetsko vijeće su stigli prijedlozi, obrazloženja i cjelokupna dokumentacija koja 
je prošla Povjerenstvo za unifikaciju vezana za produženje radnog odnosa, te je Fakultetsko 
vijeće podržalo 3 profesora koji su dobili produženje radnog odnosa. Nakon toga, zaprimljen je 
zahtjev Zavoda za dizajn u kojem se traži da se ipak prof.art. Nini Režek Wilson produži status. 
U srpnju 2016. kada su prvi puta zaprimljeni materijali, isti nisu bili pripremljeni na način koji je 
potreban. Obrazloženja za Ugovor o radu 65+ nije bio potpun niti u skladu s ZOZDVO. 
Dekanica daje riječ tajnici gospođi Sanji Miletić, dipl.iur., koja daje detaljno pojašnjenje vezano 
za produženja po starom Zakon i po novom Zakonu o znanstvenoj djelatnosti, gdje je bitan 
doprinos.  
Dekanica obavještava da je predstojnik Zavoda bio zamoljen da u obrazloženju bude uključena 
tri doprinosa, a to su umjetnički doprinos, uspješnost u obrazovnom procesu koji nije sporan i te 
doprinos kadrova koji su educirani od strane prof.art. Nine Režek Wilson, te nastavljaju tradiciju 
kostimografije. Nadalje, ističe da u obrazloženju koje je dostavljeno, isto nije napisano, a na 
Dekanskom kolegiju predstojnik Zavoda nije iznio stav da li se podržava produljenje statusa za 
prof.art. Ninu Režek Wilson.  
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji moli Fakultetsko vijeće da se u Dnevni red 
uvrsti točka za produženje statusa prof.art. Nine Režek Wilson, te smatra da je profesorica 
Wilson svojim radom i doprinosom zaslužila da joj se produži status.  
Dekanica podsjeća Fakultetsko vijeće da po Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća rasprave 
postoje vezane samo uz točke Dnevnog reda, međutim obzirom da poštuje dobru akademsku 
praksu na Fakultetu, daje riječ i ostalim profesorima koji su se javili, te moli da budu kratki u 
izlaganju. 
Dekanica daje riječi akademiku Josipu Pečariću, prof.dr.sc. Budimiru Mijoviću i prof.art. 
Snježani Vego koji se uz kratko obrazloženje osvrću na ovu temu, ističući da bi se u Dnevni red 
trebala uvrstiti točka za produženje statusa prof.art. Nine Režek Wilson.  
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Dekanica Fakulteta obavještava da se treba držati procedure, a to je da se na današnji Dnevni 
red ne može uvrstiti ova točka, predlaže da se glasa, te ako članovi Fakultetskog vijeća žele 
dati podršku prof.art. Nini Režek Wilson, da se u srijedu može održati izvanredna sjednica, te 
moli da se do tada uskladi Izvješće i ujedno moli Povjerenstvo za unifikaciju, da isto pregleda. 
Dekanica zakazuje izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća u srijedi 21. rujna s početkom u 
8,00 sati. 
Dekanica predlaže glasanje Dnevnog reda Fakultetskog vijeća, te je Dnevni red jednoglasno 
prihvaćen. 
 
 
 
Dnevni red : 

 
 

 
1. Zapisnik 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 15. srpnja 2016. 
godine; 

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u   
347. ak.god. (2015./2016.)  održane 19. srpnja 2016. godine; 

3.  Obavijest Dekanice Fakulteta s 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
347. ak. god. (2015./2016.) održane 13. rujna 2016. 

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

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

6.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, polje: Računarstvo, grana: Umjetna inteligencija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

6.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti,  polje: Računarstvo, grana: Umjetna 
inteligencija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

7.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: 
Dizajn, grana: Modni dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

7.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u 
Umjetničkom području, polje: Dizajn, grana: Modni dizajn, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

8.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: 
Dizajn, grana: Modni dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

8.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u 
Umjetničkom području, polje: Dizajn, grana: Modni dizajn, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 
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9. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: 
Likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 

9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u 
Umjetničkom području, polje: Likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

         10. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju  docent , u Interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja 
6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu;  

10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto u   znanstveno-nastavnom zvanju docent, u Interdisciplinarnom području 
znanosti, izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 

11. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu; 

11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

12.  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 određeno vrijeme od 
godinu dana, u punom radnom vremenu, Klasa 602-04/16-77/14, URBROJ:251-68-
06/3-16-4 od 18. travnja 2016. godine; 

13.   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, na određeno vrijeme od godinu dana, u punom radnom vremenu; 

13.1.  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, na 
određeno vrijeme od godinu dana, u punom radnom vremenu; 

14.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za tekstilno-kemijsku 
tehnologiju i ekologiju;  

14.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno   
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju; 
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15.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenom, na Zavodu za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila  

15.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila  

16.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila, (zamjena za rodiljni dopust); 

   16.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj 
grani: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, na 
Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila (zamjena za rodiljni dopust); 

17.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u suradničkom      
zvanju  asistent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: 
Fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust); 

17.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno   
mjesto u suradničkom zvanju  asistent, u znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, znanstveno polje: Fizika, na određeno vrijeme u punom radnom 
vremenu (zamjena za rodiljni dopust); 

18.  Pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje asistenta, naslovno zvanje, iz 
područja Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za skupinu kolegija Tjelesna i 
zdravstvena kultura u Zagrebu; 

 
18.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistenta, 

naslovno zvanje, iz područja Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za 
skupinu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u Zagrebu; 

 
19.  Pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje asistenta, naslovno zvanje, iz 

područja Tehničkih znanosti, polje Tekstilna tehnologija, za potrebe izvođenja nastave 
na diplomskom studiju Teorija i kultura mode; 

 
19.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistenta, 

naslovno zvanje, iz područja Tehničkih znanosti, polje Tekstilna tehnologija, 
za potrebe izvođenja nastave na diplomskom studiju Teorija i kultura mode; 

 
20.  Pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje asistenta, naslovno zvanje, iz 

područja Tehničkih znanosti, polje Tekstilna tehnologija, grana Tekstilna kemija; 
 

20.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje asistenta, 
naslovno zvanje, iz područja Tehničkih znanosti, polje Tekstilna tehnologija, 
grana Tekstilna kemija; 

 
 
21. Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za primijenjenu kemiju Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
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22.1.  Imenovanje predstojnice Zavoda za primijenjenu kemiju Sveučilišta u  Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

22. Razrješenje dužnosti zamjenika Voditeljice Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
23. Razrješenje dužnosti člana Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta; 
 

24. Razrješenje člana Odbora za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta; 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavnom 
zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilno-
mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  
 

26.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
redoviti profesor/trajno zvanje, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;  

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 
docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstila 
tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u 
punom radnom vremenu; 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u stručno zvanje i na radno mjesto asistent 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“ na određeno vrijeme (4 godine) u punom radnom vremenu; 

 
 

29.  Raspisivanje Natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017. na 
Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ Public call 
for admission to enrol students in the academic year 2016/2017 in the Postgraduate 
doctoral study program TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY to obtain the 
academic degree of PhD;  

 
30.  Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i 

diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 
 
31.   Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2016./2017. 

31.1.  Izvedbeni plan nastave za preddiplomske sveučilišne studije Tekstilna    
tehnologija  i inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn. 

31.2. Izvedbeni plan nastave za diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i    
inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn. 

31.3. Izvedbeni plan nastave za preddiplomski stručni studij Tekstilna, odjevna i 
obućarska tehnologija.  
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32.  Preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akad.god. 
2016./2017.  

32.1.     TTI preddiplomski Preduvjeti za upis kolegija i polaganje ispita 
32.2.     TMD preddiplomski Preduvjeti za upis kolegija i polaganje ispita 
32.3.     TTI diplomski Preduvjeti za upis kolegija i polaganje ispita   
32.4.   TMD diplomski Preduvjeti za upis kolegija i polaganje ispita 
32.5.     TOOT stručni preddiplomski Preduvjeti za upis kolegija i polaganje ispita 
 

33.  Upisni kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u 
akademskoj godini 2017./2018.; 

34. Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija; 

34.1.  Zapisnik obrade prijava pristupnika za priznavanje položenih ispita sveučilišnog 
dodiplomskog studija Tekstilna tehnologija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u 
akademsku godinu 2016./2017. na sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna 
tehnologija i inženjerstvo;  

34.2. Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu 
diplomskih sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj 
godini 2016./2017.;  

   35.   DR.SC.-02 Ocjena teme doktorskog rada Ivone Jerković  

   36. DR.SC.-02 Ocjena teme doktorskog rada Maje Mahnić Naglić 

37.  Poništenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada 
doktorandice Eve Magovac pod naslovom „Flame Retardant Surface Modification 
of Cotton Textiles using Layer-by-Layer (LbL) Deposition“ („Površinska 
modifikacije pamučnih tekstilija usporivačima gorenja metodom nanosa sloj-po-
sloj“);, Klasa: 602-04/16-77/4, URBROJ: 251-68-06/3-16-8 od 18. travnja 2016. 

  
 38. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada doktorandice Eve Magovac 

pod  naslovom „Flame Retardant Surface Modification of Cotton Textiles using 
Layer-by-Layer (LbL) Deposition“ („Površinska modifikacije pamučnih tekstilija 
usporivačima gorenja metodom nanosa sloj-po-sloj“); 

 
39.   2. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu; 
 
40. Studentske naknade za akademsku godinu 2016./2017. 

 
      41.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

    41.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
    41.2. diplomskih radova stručnog studija  
    41.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
    41.4. završnih radova stručnog studija 

         41.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
 
      42.    Obavijesti 

    42.1. Obavijesti dekanice 
   42.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    42.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    42.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    42.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
    42.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
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      43.    Razno     

 
 

 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 15. srpnja 2016. godine. 

 
 

Ad 2 
Dekanica Fakulteta izvještava s 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. 
ak.god. (2015./2016.)  održane 19. srpnja 2016. godine, na kojoj je izv.prof.dr.sc. Željko 
Penava izabran u redovitog profesora. Dekanica i Fakultetsko vijeće čestita. Nadalje, 
dekanica informira o raspodjelama potpora, te o odobrenju i raspodjeli sredstava iz 
investicijskih Rezervi, a isto je vezano za sanaciju krova na lokaciji Savska. 

 
 

Ad 3 
Dekanica Fakulteta izvještava s 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. 
ak.god. (2015./2016.)  održane 13. rujna 2016. godine, te obavještava o pokrenutim postupcima 
stjecanja doktorata znanosti za kolegice Kseniju Višić i Kristinu Šimić čije su teme službeno 
usvojene i prihvaćene od Senata.  
 

Ad 4 
Dekanica daje riječ studentici Ivani Bonić koja postavlja upit vezano za apsolventsku godinu. 
Dekanica odgovara na upit ističući da se riječ apsolventska godina više ne koristi već prijelazna 
godina, te će tumačenje biti na točki Dnevnog reda - Obavijesti prodekanice. 
Isto tako studentica Ivana Bonić moli pojašnjenje vezano za obavijest u referadi oko plaćanja 
cijele godine, o čemu dekanica, a niti prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović 
nemaju saznanja, a Studentski zbor dobiva pitanja studenata vezano za istu obavijest. 
Dekanica daje riječ prodekanici za nastavu koja pojašnjava da je sve vezano uz plaćanje 
regulirano Ugovorom koji je javan i može se pročitati, te moli studente da ne nasjedaju na 
provokacije.  
Dekanica ističe da iza svakog dokumenta koji nije službeno potpisan od strane prodekanice za 
nastavu, uprava ne stoji te ne odgovara za iste.  
Na upit studentice Ivane Bonić, vezano za ponovni upis kolegija u lipnju da li će studenti ukoliko 
nisu ove godine položili taj kolegij izgubiti pravo na studiranje. Dekanica odgovara da 
uniformnog odgovora nema, te da je činjenica da se svi studenti moraju svesti u okvire 
poštivanja svih pravila i odredbi kojima se uređuju prava, obveze i status studenata. Biti će 
slučajeva koji će se rješavati individualnim zamolbama, rješavajući predmet po predmet 
studenata, a u cilju završnosti studija. 
Studentica Ivana Bonić moli pojašnjenje za prijelaznu apsolventsku godinu vezano za plaćanje, 
te dekanica ponovno objašnjava da prijelazna apsolventska godina ne postoji, apsolventski žig 
je ukinut iz prakse, ne postoji, svi studenti koji su imali privilegiju žiga za apsolventski status do 
30.09.2016., a sa 30.09.2016. prestaje. Ponovno naglašava da naziv apsolvent ne postoji 
službeno već je to kategorija ponavljača, te da ponavljač može biti prvi puta, drugi puta, studenti 
mogu regulirati svoj status mirovanjem, te trebaju prikupiti dokumentaciju i u zamolbi obrazložiti 
svoje statuse, a odnosi se na sve studenti koji odskaču od Pravilnika, te će se njihove zamolbe 
rješavati individualno.  
Prodekanica za nastavu još jednom ističe da su Odlukom Vlade o financiranju jasno navedena 
pravila financiranja i plaćanja pojedinih segmenata, te ukoliko bude potrebe za dodatnim 
rješavanjima, isti će riješiti isključivo putem zamolbi sa obrazloženjem i popratnom 
dokumentacijom. Ujedno naglašava, da svi studenti moraju doći u vrijeme upisa, te da oni 
studenti koji ne dođu u vrijeme upisa neće moći više nikako rješavati svoj status.  
Studentica Ivana Bonić moli za pojašnjenje vezano za žalbu studenata na završni kolokvij TMD 
jer o istoj nema saznanja, već samo ima očitovanje prof.dr.sc. Edite Vujasinović. 
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Dekanica napominje da studenti ponovno zaobilaze službene studentske predstavnike, 
prof.dr.sc. Edita Vujasinović, izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović i dekanica su zatrpane žalbama i 
pritužbama. Isto tako, moli profesore da se individualno ne očituju studentima jer postoji 
procedura, te se po istome treba obratiti prodekanici za nastavu ili Odboru za nastavu, te će se 
isti sastati i riješiti problem.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji moli studentske predstavnike da 
podsjete studente da osim prava na ovome fakultetu imaju obvezu i učiti, te ističe da je sve 
manje znanja, a sve više nepristojnosti i agresivnosti od strane studenata.  
Dekanica daje riječ predstavnici studenata Ivani Bonić koja se slaže sa tvrdnjom prof.dr.sc. 
Dubravka Rogalea, međutim teško je reći kolegama da uče, iako se to govori. Postoje i neki 
kolege koji su vođeni od strane drugih profesora, te su iz toga razloga nepristojni i agresivni. 
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji informira Fakultetsko vijeće da je u zadnjih 10-
tak godina samo na području grada Zagreba nestalo 15 poslovnih subjekata. Također ističe, da 
je nekada u Republici Hrvatskoj bilo samostalno 13 tekstilnih centara. Isto tako smatra da su 
naši studenti najbolji studenti na Sveučilištu, i zaslužuju da se svakome pomogne, te da im 
treba dati novu priliku.  
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Goranu Hudecu koji napominje da se ne slaže sa tvrdnjom 
prof.dr.sc. Dubravka Rogalea, te da su njegovi studenti dobri i pristojni, te da su studenti mladi 
ljudi koji trebaju i učiti i zabavljati se.  
Dekanica informira Fakultetsko vijeće o dvije zaprimljene zamolbe, jedna individualno, a jedna 
od grupe studenata „Molba za izvanredni odnosno dekanski rok“. Dekanica informira da nije u 
mogućnosti to odobriti, te je i prodekanica za nastavu isto suglasna s time. Ujedno podsjeća 
studente da je Fakultetsko vijeće već izglasalo dodatni rok koji je bio 15. srpnja, te moli 
predstavnike studenata da informiraju studente da molba nije prihvaćena, pa tako niti uvrštena 
u Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća jer je dodatni rok već jednom odobren.  
  
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o pristiglim Suglasnostima koje su već 
uvrštene u Dnevni red kao i o otvorenim Natječajima. Ujedno napominje, da joj je žao što na 
ovoj sjednici Fakultetskog vijeća nije u Dnevnom redu Izvješće za docenta, te ljubazno moli 
prof.dr.sc. Darka Ujevića da obavijesti Fakultetsko vijeće kada će biti predano Izvješće Stručnog 
povjerenstva za izbor docenta. 
 
Prof.dr.sc. Darko Ujević ističe da se Povjerenstvo sastalo nekoliko puta, te je mišljenja da 
postupak prvog natječaja treba do kraja završiti kako bi se moglo pristupiti izradi Izvješća za 
drugi natječaj. Isto tako moli pravno pojašnjenje od tajnice gđe. Sanje Miletić, dipl.iur., vezano 
za natječaj.  
Tajnica gđa Sanja Miletić, dipl.iur. moli da pristupnica koja danas bude izabrana Odlukom 
Fakultetskog vijeća, povuče svoje materijale za drugi natječaj kako bi Povjerenstvu bilo 
jednostavnije i lakše napisati Izvješće.  
 
 

Ad 6 
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, polje računarstvo, grana: Umjetna inteligencija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 

 
Ad 6.1. 

 

Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor/prvi izbor predlaže se prof.dr.sc. Goran Hudec. 
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Ad 7 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: Dizajn, 
grana: Modni dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 
 
 

Ad 7.1. 
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje izvanredni 
profesor predlaže se izv.prof.art. Andrea Pavetić. 
 

 
 

Ad 8 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: Dizajn, 
grana: Modni dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 
 
 

Ad 8.1.  
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje izvanredni 
profesor predlaže se izv.prof.art. Andrea Pavetić. 
 
 
 

Ad 9 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u Umjetničkom području, polje: Likovne 
umjetnosti, grana: Slikarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 
 
 

Ad 9.1. 
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje izvanredni 
profesor predlaže se izv.prof.art. Andrea Pavetić. 
 
 
 

Ad 10 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u Interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja 
6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu. 
 
 

Ad 10.1. 
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent predlaže 
se doc.dr.sc. Krešimir Purgar. 
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Ad 11 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
 
 
 

Ad 11.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – poslijedoktorand,  u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet  
– predsjednik Povjerenstva 

 
2. Doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
3. Izv.prof.dr.sc. Siniša Fajt, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva  

– član Povjerenstva 
 
 
 

Ad 12 
Poništava se Odluka o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto 
I.vrste u suradničko zvanje poslijedoktorand na HRZZ projektu ADVANCETEX u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, polje: Kemija, na određeno vrijeme od godinu dana, Klasa: 602-04/16-77/4, Urbroj: 
251-68-06/3-16-4 od 18. travnja 2016. godine, objavljenog na internetskoj stranici Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 06. svibnja 2016., u „Narodnim novinama“ br. 43 od 
05. svibnja 2016., u dnevnom tisku „24 sata“ dana 08. svibnja 2016. i na službenom 
internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog portala 13. svibnja 2016. 

 
 
 

Ad 13 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) 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, na određeno vrijeme od godinu dana u punom radnom vremenu. 
 
 
 
 

Ad 13.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) 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, na određeno vrijeme od godinu dana, 
u punom radnom vremenu, u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Sandra Bischof Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet  
– predsjednica Povjerenstva 

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

– članica Povjerenstva 
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3. Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet   
– član Povjerenstva 

 

 

Ad 14 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, na Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju.  
 
 

Ad 14.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, 
znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na 
Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju. 
 

1. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović 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. Doc.dr.sc. Igor Majnarić Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet   

– član Povjerenstva 
 

 

Ad 15 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. 

 

 
 

Ad 15.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, 
vlakna i ispitivanje tekstila. 
 

4. Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet 
– predsjednica Povjerenstva 

 
5. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
6. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije – članica Povjerenstva 
 
 

Ad 16 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila (zamjena za roditeljski 
dopust). 
 

Ad 16.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, 
vlakna i ispitivanje tekstila (zamjena za roditeljski dopust). 
 

1. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
– predsjednica Povjerenstva 

 
3. Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet  

– članica Povjerenstva 
 

3. Doc.dr.sc. Aleksandra Anić Vučinić Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet  
– članica Povjerenstva 

 
 
 
 

Ad 17 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: 
Fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust). 
 

 

Ad 17.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u znanstvenom 
području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu (zamjena za rodiljni dopust). 
 

1. Prof.dr.sc. Gordana Pavlović Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
– predsjednica Povjerenstva 

2.  Prof.dr.sc. Hrvoje Buljan Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički Fakultet  
   – član Povjerenstva 
3. Doc.dr.sc. Karlo Lelas Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet  

– član Povjerenstva 
 
 
 

Ad 18 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, 
naslovno zvanje iz područja Društvenih znanosti, polje: Kineziologija, za skupinu kolegija 
Tjelesna i zdravstvena kultura. 
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Ad 18.1. 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, naslovno zvanje iz područja  
Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za skupinu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura, u 
sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
– predsjednik Povjerenstva 

 
2.  Ivana Martinčević, pred.,prof. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

– članica Povjerenstva 
 

3. Ksenija Fučkar-Reichel, v.pred.,prof. Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 
fakultet – članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 19 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, 
naslovno zvanje iz područja Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, za potrebe 
izvođenja nastave na diplomskom studiju Teorija i kultura mode. 

 
 
 

Ad 19.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, naslovno zvanje iz područja  
Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za skupinu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura u 
Zagrebu. 
 

1. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
– predsjednik Povjerenstva 

 
2.  Doc.dr.sc. Irena Šabarić Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

– članica Povjerenstva 
 

3. Doc.dr.sc. Maja Strgar Kurečić , v.pred.,prof. Sveučilište u Zagreb Grafički fakultet – 
članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 20 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, 
naslovno zvanje iz područja Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna 
kemija. 
 
 

Ad 20.1. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, naslovno zvanje iz područja  Tehničkih 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija.  
 

1. Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki  fakultet 
– predsjednica Povjerenstva 

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

– članica Povjerenstva 
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3. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac Sveučilište u Zagreb Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologija – članica Povjerenstva 

 
 
 
 
 
 

Ad 21 
Prof.dr.sc. Gordana Pavlović razrješava se dužnosti Predstojnice Zavoda za primijenjenu 
kemiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 19. rujna 2016. 
godine. 
 

Ad 21.1. 

Doc.dr.sc. Iva Rezić imenuje se za predstojnicu Zavoda za primijenjenu kemiju Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
 
 

Ad 22 

Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina razrješava se dužnosti zamjenika Voditelja Vijeća doktorskog 
studija Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 19. rujna 2016. godine 
 
 
 

Ad 23 

Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina razrješava se dužnosti člana Vijeća doktorskog studija Sveučilištu 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 19. rujna 2016. godine 
 
 
 

Ad 24 

Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina razrješava se dužnosti člana Odbora za nastavu Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 19. rujna 2016. godine 
 
 
 
 

Ad 25 
Prof.dr.sc. Stana Kovačević izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom 
i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 26 
Prof.dr.sc. Sandra Bischof izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu. 
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Ad 27 
Dr.sc. Ksenija Doležal, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna Tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 28 
Mag.ing.oecoing. Lela Pintarić  izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste  
asistenta 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“ na 
određeno vrijeme (4 godine) u punom radnom vremenu. 
 

 
 

Ad 29 
Raspisuje se javni natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017. na 
Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu/ Public call for admission to enrol students in the 
academic year 2016./2017. in the Postgraduate doctoral study program TEXTILE SCIENCE 
AND TECHNOLOGY to obtain the academic degree of PhD at the University of Zagreb Faculty 
of Textile Technology.  
 
 

Ad 30 
Prihvaća se Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnom preddiplomskom i 
diplomskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 31 
Donosi se izvedbeni plan nastave za preddiplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2016./2017.  
 
 

Ad 31.2. 
Donosi se izvedbeni plan nastave za diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2016./2017.  
 

 

Ad 31.3. 
Donosi se izvedbeni plan nastave za preddiplomski stručni studij Tekstilna odjevna i obućarska 
tehnologija za akademsku godinu 2016./2017.  
 
 

Ad 32 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akademskoj 
godini 2016./2017. za preddiplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akademskoj 
godini 2016./2017. za preddiplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akademskoj 
godini 2016./2017. za diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo 
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Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akademskoj 
godini 2016./2017. za diplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u višim semestrima u akademskoj 
godini 2016./2017. za diplomski sveučilišni studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija. 
 
 
 

Ad 33 
Upisni kriteriji za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija  

u akademskoj godini 2017./2018. 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju upisni kriteriji za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih 
i stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. 
 
 

Ad 34 
Ad 34.1. 
Ad 34.2. 

 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – 
Zapisnik obrade prijava pristupnika za priznavanje položenih ispita sveučilišnog dodiplomskog 
studija Tekstilna tehnologija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademsku godinu 2016./2017. na 
sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo za pristupnicu Viktoriju 
Gajšek. 
 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – 
Zapisnik obrade prijava pristupnika za priznavanje položenih ispita sveučilišnog dodiplomskog 
studija Tekstilna tehnologija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademsku godinu 2016./2017. na 
sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo za pristupnicu Ljubicu Prlić. 
 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – 
Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj godini 2016./2017. za 
pristupnicu Koviljku Ljuština. 
 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – 
Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj godini 2016./2017. za 
pristupnicu Petru Petric. 
 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija – 
Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu diplomskih 
sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj godini 2016./2017. za 
pristupnicu Odette Wolf. 
 
 

Ad 35 
Prihvaća se Prijedlog izmjene naslova teme iz „Novi tekstilni senzori za in situ praćenje 
stanja strukture tekstilom ojačanih 2D termoplastičnih kompozita temeljeni na vodljivom 
polimernom kompleksu poli (3,4-etilendioksitiofen)-poli (stirensulfonat)u“ u 
 
 

Novi tekstilni senzori za in situ praćenje stanja strukture tekstilom ojačanih 
termoplastičnih kompozita temeljenih na vodljivom polimernom kompleksu poli[3,4-

(etilendioksi)tiofen]-compl-poli(4-vinil-benzensulfonska kiselina) 
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Ad 36 
Prihvaća se Prijedlog izmjene naslova teme iz „Metoda za računalnu analizu dinamičke 
pristalosti odjevnog predmeta“ u  
 

„Dinamičko ponašanje odjeće pod utjecajem biomehanike tijela“ 
 

 

Ad 37 
Poništava se Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu 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“) Klasa: 602-04/16-77/4, URBROJ: 251-68-06/3-16-8 od 18. 
travnja 2016. godine. 
 
 
 

Ad 38 
 

1. Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Eve Magovac pod 
naslovom „Flame Retardant Surface Modification of Cotton Textiles using Layer-by-
Layer (LbL) Deposition“ („Površinska modifikacija pamučnih tekstilija usporivačima 
gorenja metodom nanosa sloj-po-sloj“) 

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

1. Doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
     - predsjednica Povjerenstva 
2. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
     – članica Povjerenstva, mentor 1 
3. Prof.dr.sc. Bojana Vončina, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo 
     - članica Povjerenstva, mentor 2 
4.  Doc.dr.sc. Karlo Lelas, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
      - član Povjerenstva 
5.  Prof.dr.sc. Olivera Šauperl, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo 
      - članica Povjerenstva 

 
 

 
Ad 39 

Prihvaća se Prijedlog 2. Dopune Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta (TTF) za 2016. godinu.   

 
 

Ad 40 
  

Prihvaća se Odluka o studentskim naknadama za akademsku godinu 2016./2017. Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

Ad 41 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akademsku godinu 2015./2016. 
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Ad 42 
Obavijesti 

42.1. Obavijesti dekanice 
 
Tijekom održavanja sjednice Fakultetskog vijeće, Dekanica Fakulteta je informirala o 
obavijestima koje su ujedno i pratile točke Dnevnog reda. 
 
42.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno istraživački rad prof.dr.sc. Tanji Pušić 
koja informira Fakultetsko vijeće o dodjeli sredstava za 2016. godinu Odlukom Upravnog 
odbora Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u kategoriji: Razvijanje 
znanstvenoistraživačkog rada, Projekt: Sinergija vodikove i halogenske veze u kreiranju 
funkcionalnih materijala, prijavio se izv.prof.dr.sc. Maria Cetine, te mu Fakultetsko vijeće čestita. 
Nadalje, prodekanica izlaže o projektu čiji je suradnik prof.dr.sc. Goran Hudec, a koji traje od 
1.9.2016. do 30.8.2018. godine. 
Nadalje, upoznaje nazočne o Znanstveno-istraživačkom centru za tekstil koji od 2008. djeluje 
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Ove godine Znanstveno-istraživački 
centar za tekstil predstavlja istraživačke i umjetničke potencijale, te popularizira tekstilnu 
znanost kroz temu INOVATIVNI TEKSTIL - stvarnost ili znanstvena fantastika. Program i kratki 
sažeci predavanja su sastavni dio ove vijesti, te se nadamo  da će Vas program zainteresirati i 
potaknuti na dolazak u Tehnički muzej Nikola Tesla, 20. rujna 2016. u 8:30 sati. 
 
 
42.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
42.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
42.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
42.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 

Ad 43 
Razno 

 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati i 00 minuta. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                     Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                         Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


