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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/17-77/3 
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a 
 
Zagreb, 20. ožujka 2017. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 20. ožujka 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 51 člana 
Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati. 
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće sa Dnevnim redom. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno usvaja slijedeći:  
 
 
 
 
 

Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 23. siječnja 2017. 
godine; 

2. Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 6. veljače 2017. godine; 

3. Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 24. veljače 2017. 
godine; 

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta sa 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 14. ožujka 2017. godine; 

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

6. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
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7. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija i           
izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju; 

8. Poništenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž na radno   
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području 
tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: odjevna 
tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/16-
77/5, Urbroj: 251-68-06/3-16-3 od 23. svibnja 2016. godine;  

9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno 
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: odjevna tehnologija, na neodređeno radno 
vrijeme u punom radnom vremenu; 

9.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja m/ž na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: odjevna tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u punom radnom 
vremenu; 

10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju redoviti profesor - prvi izbor, u umjetničkom području, polje: likovne 
umjetnosti,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenom;  

10.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redoviti profesor - prvi izbor, u 
umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenom; 

 
11. Pokretanje postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u znanstveno-nastavno 

zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih znanosti, 
znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: anorganska kemija; 

 
              11.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku  reizbora izv.prof.dr.sc. Maria 

Cetine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom 
području prirodnih znanosti, znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: 
anorganska kemija; 

 
12. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora za davanje mišljenja o ispunjavanju 

uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redovite profesorice/trajno zvanje u znanstvenom području 
prirodnih znanosti, znanstveno polje:  kemija, znanstvena grana: anorganska kemija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

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

izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstveno 
polje: računarstvo, znanstvena grana: umjetna inteligencija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu;  

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

izbora doc.dr.sc. Ivane Schwarz, znanstvene suradnice u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje 
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo;  
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        15.  Miloš Lozo, dipl.inž. - Prijava teme doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj  
tehnoloških parametra pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na  
kompresiju noge“ (DR.SC.-01); 

 (The impact of technological parameters of the knitted fabrics and hosiery structural 
characteristics on leg compression) 

 
 

   15.1.   Imenovanje Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada Miloš Lozo, 
dipl.inž. – Prijava teme doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj  

               tehnoloških parametra pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na 
kompresiju noge“ (DR.SC.-01); 

  (The impact of technological parameters of the knitted fabrics and hosiery 
structural characteristics on leg compression) 

 
 

16. Imenovanje mentora asistentici mag.ing.techn.text Dragici Kantoci;  
 

17. Imenovanje mentora asistentici mag.ing.techn.text Jeleni Peran;  
 

18. Suglasnost za odsustvo s radnog mjesta mag.ing. Petre Krpan, asistentice u Zavodu 
za dizajn tekstila i odjeće, za vrijeme planirane mobilnosti preko CEEPUS mreže u 
ljetnom semestru ak.god. 2016./2017. u razdoblju od 01. travnja do 30. travnja 2017. 
godine; 

 
19. Suglasnost za odlazak izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u Poznan, Poljska kao gostujućeg 

profesora na Sveučilištu Adam Mickiewicz u razdoblju od 15. svibnja do 21. svibnja 
2017. godine; 

 
20. Financijsko izvješće za 2016. godinu; 
 
21. Godišnje financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 

2016. godinu; 
 
22. Prva izmjena i prva dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za 2017. godinu; 
 

23. Otpis potraživanja od Sveučilišta u Zagrebu za Božićnice 2001.g. u ukupnom iznosu  od 
1.031.632,98 kn; 

 
24. Prijedlog izmjena i dopuna u Izvedbenom planu predmeta Ekonomika i Ekonomika A  

na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija;  
 

25. Izmjene i dopune u povjeri nastave za akademsku godinu 2016./2017.; 
 

26. Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS 
ak.god. 2017./2018.; 

 
27. Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS u zimskom   

semestru akad.god. 2016./2017.; 
 

28.  Prijedlog za uspostavu novog laboratorija „Laboratorij za analizu elemenata u 
tragovima i nanočestica“ u sklopu projekta „Sinteza i ciljana primjena metalnih 
nanočestica – STARS“ UIP-2014-09-1534 financirane od strane Hrvatske zaklade za 
znanost; 

 
29.  Prihvaćanje završnog teksta rukopisa Konstrukcija i modno odijevanje – s osvrtom na 

suvremenu maloprodaju autora prof.dr.sc. D. Ujević i sur., kao znanstveno-stručne 
publikacije u tiskanom obliku;  
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         30.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

    30.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
    30.2.  diplomskih radova stručnog studija  
    30.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
    30.4.  završnih radova stručnog studija 

          30.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
 
         31. Obavijesti 

    31.1. Obavijesti dekanice 
     31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
     31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
         32. Razno     
 
 
 
 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 23. siječnja 2017. godine. 

 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 6. veljače 2017. godine. 

 
 

Ad 3 
Prihvaća se Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 24. veljače 2017. godine. 

 
 
 

Ad 4 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu održane 14. ožujka 2017., te ističe najvažnije točke Dnevnog reda.  
Nadalje, obavještava da su upisne kvote prihvaćene, te nam je odobreno 10 mjesta na studiju 
Obućarske tehnologije u Varaždinu. 
Isto tako, obavještava da se raspravljalo o Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti, te sukladno 
Statutu, prilikom prihvaćanja Pravilnika, treba biti 2/3 glasova na Senatu što na ovoj sjednici nije 
bilo, te je isti prebačen na glasanje za slijedeću sjednicu Senata. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o Rektorovoj najavi i izjavi na sjednici Senata 
da nitko neće moći aplicirati za potporu tko nema Google Scholar profil. Nadalje, napominje da 
dobar dio nastavnika cijelog Sveučilišta u Zagrebu ne upisuje svoje radove, te time oštećuje svoju 
matičnu instituciju i Sveučilište u Zagrebu. Dekanica Fakulteta moli sve predstojnike Zavoda da 
obavijeste članove Zavoda da navedeno spada u kategoriju radne obaveze, te da se neće moći 
prijaviti potpore u koliko nisu upisani radovi putem Google Scholar profila.  
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Ad 5 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je završen postupak Studentskih izbora 
vezano za kandidature. 
Dekanica daje riječ doc.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja obavještava Fakultetsko vijeće da će 
danas 20. ožujka 2017.g. biti sastanak Izbornog povjerenstva koje će potvrditi kandidacijske liste, 
te da se kandidacijske liste trebaju predati na Sveučilište u Zagrebu do srijede 22. ožujka 2017. 
Isto tako, obavještava da kandidacijske liste moraju biti javno oglašene na stranicama Fakulteta, 
te da će se izbori studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta održati 28. i 29. ožujka 2017. godine.  

 

Ad 6 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je pristigla Potvrdnica Vijeća tehničkog 
područja o izboru dr.sc. Željka Knezića u znanstveno-nastavno zvanje docent, te mu Fakultetsko 
vijeće čestita. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Odluci Matičnog odbora 
za područje tehničkih znanosti o izboru dr.sc. Beti Rogine-Car u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice; o pristiglim Odlukama Matičnog odbora za umjetničko područje o potvrdi umjetničke 
komponente umjetničko-nastavnog zvanja izvanredni profesor za doc.mr.art. Jasminku Končić, 
te Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o potvrdi umjetničke komponente umjetničko-
nastavnog zvanja izvanredni profesor za doc.art. Paulinu Jazvić. 
 
 
 

Ad 7 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Goran Hudec, redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja tehničkih znanosti, na Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
 

1.   Akademik Josip Pečarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,   
       - predsjednik 

      2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član  
3. Prof.dr.sc. Kristijan Jambrošić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva 

- član 
 

 
Ad 8 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću Poništenje Odluke o raspisivanju natječaja za 
izbor jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu, Klasa: 602-
04/16-77/5, Urbroj: 251-68-06/3-16-3 od 23. svibnja 2016. godine. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća ova točka Dnevnog reda nije 
usvojena. 
 

Ad 9 i Ad 9.1. 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću, obzirom da prethodna točka Dnevnog reda nije 
usvojena, te se novi postupak niti ne može pokrenuti dok se ne dobije nova suglasnost, glasanje 
protiv pokretanja postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u 
punom radnom vremenu, te iz tog razloga nije potrebno niti predlaganje Stručnog povjerenstva 
za ovaj postupak izbora. 
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Ad 10 

Pokreće se postupak izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju redoviti profesor - prvi izbor, u umjetničkom području, polje likovne 
umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za davanje 
mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor - prvi izbor 
predlaže se prof.art. Snježana Vego. 
 
 
 

Ad 10.1. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju – redoviti profesor - prvi izbor, u umjetničkom području, polje likovne 
umjetnosti,  na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 
 

 
Ad 11 

 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, 
znanstvena grana: anorganska kemija. 

 
 
 

Ad 11.1.  
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni  
profesor  u sastavu: 
 

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

2. Izv.prof.dr.sc. Livio Racané, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
- član Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Dubravka Matković Čalogović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-
matematički fakultet - članica Povjerenstva 

 
 
               

Ad 12 
 

Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u 
znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: 
anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete 
propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 13 
 
Izv.prof.dr.sc. Tomislav Rolich, sa Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora/prvi izbor u 
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana 
umjetna inteligencija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete 
propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
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Ad 14 

 
Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu docentice Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo propisane člankom 32. st. 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 
2/07 Odluka UsRH; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14 i 60/15 Odluka UsRH) i 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 
84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 

Ad 15 
 

Pokreće se postupak prijave teme doktorskog rada doktoranda Miloša Loze, dipl.inž. pod 
naslovom „Utjecaj tehnoloških parametra pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na 
kompresiju noge“ (DR.SC.-01). 
(The impact of technological parameters of the knitted fabrics and hosiery structural 
characteristics on leg compression). 
 

 
Ad 15.1. 

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

 
1. Prof.dr.sc. Željko Penava, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, predsjednik 

povjerenstva 
2. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,  

član povjerenstva 
3. Izv.prof.dr.sc. Ivo Lovričević, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet,  

član povjerenstva 
 

 
 

Ad 16 
 

Izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale imenuje se za mentora mag.ing.techn.text Dragici 
Kantoci, asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje 
znanstvenih i nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 17 
 

Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić imenuje se za mentora mag.ing.techn.text Jeleni Peran, 
asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih i 
nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 18 
 

Odobrava se mag.ing. Petri Krpan, asistentici u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće odsustvo s 
radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti preko CEEPUS mreže u ljetnom semestru ak.god. 
2016./2017. u trajanju od jednog mjeseca u razdoblju od 01. travnja 2017. do 30. travnja 2017. 
godine na Sveučilištu u Banja Luci Tehnološki fakultet. 
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Ad 19 

 
Izv.prof.dr.sc. Žarku Paiću daje se suglasnost za odlazak u Poznanj, Poljska kao gostujućeg 
profesora na Sveučilištu Adam Mickiewicz u razdoblju od 15. svibnja 2017. do 21. svibnja 2017. 
godine. 
 
 

Ad 20 
 

Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  za 2016. 
godinu. 
 
 

 
Ad 21 

 
Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
za 2016. godinu. 
 
 

Ad 22 
 

Prihvaća se prva izmjena i prva dopuna Planu nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 23 
 
Otpisuje se  potraživanje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za Božićnice iz 2001. 
godine u ukupnom iznosu od 1.031.632,98 kn. 
 
 
 

Ad 24 
 

Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna u izvedbenom planu predmeta Ekonomika i Ekonomika A 
na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija Sveučilišta u Zagrebu tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 25 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju Izmjene i dopune povjere nastave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2016./2017. 
 
 
 

 
Ad 26 

Utvrđuje se i prihvaća Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+ SMS na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku 
godinu 2017./2018. 
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Ad 27 

 
Utvrđuje se i prihvaća Izvješće o održanoj nastavi za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+ SMS u zimskom semestru na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
Fakultetu za akademsku godinu 2016./2017. 
 
 
 

Ad 28 
 

Na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u prostoriji B-314 osniva se i ustrojava 
novi laboratorij: „Laboratorij za analizu elemenata u tragovima i nanočestica“ u sklopu projekta 
„Sinteza i ciljana primjena metalnih nanočestica – STARS“ UIP-2014-09-1534 financirane od 
strane Hrvatske zaklade za znanost. 
Voditelj Laboratorija za analizu elemenata u tragovima i nanočestica je doc.dr.sc. Iva Rezić. 
 
 
 

Ad 29 
 

Prihvaća se završni tekst rukopisa Konstrukcija i modno odijevanje – s osvrtom na 
suvremenu maloprodaju, urednika: prof.dr.sc. Darko Ujević, prof.dr.sc. Nikola Knego, 
prof.dr.sc. Dubravko Rogale. prof.dr.sc. Tonći Lazibat i izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale. 
Autori pojedinih poglavlja publikacije su: prof. dr. sc. Darko Ujević; prof. dr. sc. Nikola Knego; prof. 
dr. sc. Tonći Lazibat; prof. dr. sc. Dubravko Rogale; prof. dr. sc. Sanda Renko; izv. prof. dr. sc. 
Blaženka Knežević; izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale;  izv. prof. dr. sc. Ivan Novak; doc. dr. 
sc. Anica Hursa Šajatović; dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović; dr. sc. Jacqueline Domjanić, viši 
asistent; dr. sc. Bosiljka Šaravanja; dr.sc. Mia Delić, asistent; Jadranka Akalović, dipl. inž., viši 
predavač; Ivana Tomurad Kovač, mag.ing techn.text.; Ljubica Radišić; Ana Galić, mag.oec.; Saša 
Hortig, mag. ing. des. text.; Iva Mamuza, mag. oec.; Ana Perlić, mag.oec. 
Recenzenti rukopisa su bili: prof.art. Nina Režek Wilson, red.prof.; izv.prof.dr.sc. Mirko Palić, 
Ekonomski fakultet Zagreb i prof.dr.sc. Zoran Kovačević, Ekonomski fakultet Zagreb. 
Izdavači: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet i Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 

fakultet. 

 

Ad 30 

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

Ad 31  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad prof.dr.sc. Tanji Pušić 
koja moli sve nastavnike koji rade sa studentima za Rektorovu nagradu, da pomno prouče 
protokol prijave objavljen na web-u. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da sutra 21. ožujka 2017., na prvi dan 
proljeća, Tekstilno-tehnološki fakultet i udruga HUBO su suorganizatori Međunarodnog dana 
boja, te sve poziva u Tehnički muzej da podrže ovu priredbu. 
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Ad 32 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja obavještava Fakultetsko 
vijeće da su preuzeti rezultati za vrednovanje studija u cjelini, te da će isti biti prezentirani na 
slijedećoj sjednici Fakultetskog vijeća. Isto tako, obavještava da su zaprimljeni i podijeljeni 
nastavnicima rezultati Anketa nastavnika, te će prosječni rezultati koji su ostvareni na razini 
sastavnice biti prezentirani na slijedećem Fakultetskom vijeću.  
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 40 minuta. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                                 Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                                Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


