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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/18-77/02 
URBROJ: 251-68-01/1-18-2a 
Zagreb, 19. ožujka 2018. 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 19. ožujka 2018. 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 vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočan 58 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati.  
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća 

 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 29. siječnja 2018. 
godine;  

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 16. veljače 2018. godine; 
 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 7. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 23. veljače 2018. godine; 
 

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 27. veljače 2018. godine; 

 
5. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 13. ožujka 2018. godine; 
 

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

7. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
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8. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija           
izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Alke Mihelić Bogdanić, 
redovite profesorice u trajnom zvanju za akad.god. 2018./2019.; 

9. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija           
izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju za akad.god. 2018./2019.; 

10. Pokretanje postupka izbora dr.sc. Emilije Zdraveve u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna 
tehnologija; 

10.1.      Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Emilije Zdraveve 
u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija; 

11. Pokretanje postupka reizbora prof.dr.sc. Željka Šomođija u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje: 
strojarstvo; 

 
              11.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku  reizbora prof.dr.sc. Željka 

Šomođija u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, polje: strojarstvo 

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

znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje Tehničke 
znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, grana tekstilna kemija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

12.1.    Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 
na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni 
profesor, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje tekstilna 
tehnologija, grana tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 

13.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na 
određeno vrijeme u zamjenu za rodiljni dopust, u punom radnom vremenu, na Zavodu 
za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

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

na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u zamjenu za rodiljni 
dopust, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila;  

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

suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, 
s punim radnim vremenom, u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog 
istraživačkog projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-
8780 Bolničke zaštitne tekstilije;  
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14.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 
na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-
UIP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u trajanju od 
4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog od 
Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije; 

 
15.  Poništenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u 

znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstila kemija, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/17-77-09, Urbroj: 
251-68-06/3-10 od 5. prosinca 2017.g., objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 15. prosinca 2017.g., u dnevnom 
tisku „24 sata“ dana 17. prosinca 2017.g., u Narodnim novinama broj 127/17 od 20. 
prosinca 2017.g. i na Euraxess-u dana 20. prosinca 2017.g. 

 
15.1  Poništenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 

o ispunjavanju uvjeta za izboru u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor, Klasa: 602-04/17-77/09, Urbroj: 251-68-06/3-17-11 od 5. prosinca 
2017.g.   

 
16. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje 

izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstila kemija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu  

 
16.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o  ispunjavanju uvjeta 

u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž)  u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno 
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstila kemija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu;  

 
17. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupka izbora izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt 

Rogale u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, polje: tekstilna tehnologija; 

 
18.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u 
znanstveno području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, znanstvenoj 
grani: matematička analiza;  

 
19.  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 
docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Ekonomija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

 
20.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž)  u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač u 
znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: kineziologija, 
znanstvena grana: kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu;   

 
21.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto, u suradničkom zvanju asistent,  u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu;  
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22.   Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu u Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju;  

 
23.  Prof.dr.sc. Željko Penava – davanje Suglasnost za održavanje nastave na Sveučilištu 

u Dubrovniku na II. Godini preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije, na kolegiju 
„Tehnologija materijala (tekstil)“ u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018., 30 sati 
predavanja; 

 
24.   Doc.dr.sc. Anita Tarbuk – davanje Suglasnosti za akademsku mobilnost za 

podučavanje (STA) na University of Bielsko-Biala, Faculty of Matrials, Civil and 
Environmetal Engineering, Bielsko-Biala, Poljska u periodu od 6. do 9. svibnja 2018.g.; 
 

  25.  Doc.dr.sc. Anita Tarbuk - davanje Suglasnosti za održavanje nastave kao gost-
profesor na Lodz University of Technology, Department of Material and Commodity 
Sciences and Textile Metrology u periodu od 9. do 20. svibnja 2018.g.; 

 
26. Dr.sc. Silva Kalčić – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu u Splitu, 

Filozofskom fakultetu u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018. na obveznim kolegijima 
preddiplomskog studija „Vizualne komunikacija“ i „Umjetnost 19. stoljeća-opći problemi i 
komparativne studije;  

 
27. Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag.art. – Prijava teme doktorskog rada pod nazivom 

„Metoda analize i digitalizacije tehnološke dokumentacije povijesnih damastnih 
tkanina s područja Dubrovnika“ (Method of analysis and digitalization of technical 
documentation of historical damask fabrics in Dubrovnik region) – (DR.SC.-01); 
 

28. Prihvaćanje završnog teksta rukopisa DIPMOD_0123 urednice izv.prof.mr.art. Jasminke 
Končić kao Katalog studentskih radova; 
 

29. Dopuna Prijava nastavne, znanstvene i stručne literature u 2018.g. 
 

30. 2. Izmjene i dopune Povjere nastave za akad.god. 2017./2018.;  
 

31.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       31.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       31.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       31.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       31.4.  završnih radova stručnog studija 
       31.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

32.     Obavijesti 

  32.1.  Obavijesti dekanice  
  32.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
  32.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
  32.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
  32.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
  32.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
33.      Razno     
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Ad 1 
Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
održane 29. siječnja 2018. godine 

 
 

Prihvaća se Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 29. siječnja 2018. godine. 
 
 
 

Ad 2 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 16. veljače 2018. godine  
 
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće sa Zapisnikom 6. izvanredne sjednice 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2017./2018 održane 16. veljače 2018. godine. na kojoj su izloženi programi kandidata za novog 
Rektora Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 3 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 7. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 23. veljače 2018. godine  
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 7. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 23. veljače 2018. godine na kojoj je bio izbor 
Rektora Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Ad 4 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 27. veljače 2018. godine 
 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 27. veljače 2018. godine ističući važne točke za 
našu sastavnicu kao što su izbori u zvanja, prijedlozi za imenovanje povjerenstva za izbor 
predloženika u počasno zvanje professor emeritus, financijska pitanja, kao i natječaj za dodjelu 
stipendija Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 5 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 13. ožujka 2018. godine 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 9. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 13. ožujka 2018. godine ističući važne točke za 
našu sastavnicu kao što su raspisivanje natječaja za dodjelu nagrade „Andrije Morovičić“; 
raspisivanje natječaja za dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“; Odluka o pokretanju javne 
rasprave o prijedlogu Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu; 
davanje Suglasnosti rektoru Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora o namjenskom 
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018.godini u vrijednosti iznad tri milijuna 
kuna; davanje Suglasnosti na novi Statut Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
te davanje Suglasnosti na Odluku o dopuni Pravilnika o ustroju radnim mjesta Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
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Ad 6 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata Lovri Držaiću koji obavještava Fakultetsko 
vijeće da je u subotu 17. ožujka 2018.g. održan zadnji sastanak Glavnog odbora za 
Tehnologijadu, te da se mogu prijaviti minimalno tri znanstvene prijave, a maksimalno pet.  
 
 

Ad 7 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Potvrdnici Senata Sveučilišta u 
Zagrebu kojom je izv.prof.art. Snježana Vego izabrana u umjetničko-nastavno zvanje redovite 
profesorice, te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. Isto tako zaprimljena je Potvrdnica Vijeća 
tehničkog područja kojom je doc.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić izabrana u izvanrednu profesoricu, 
te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. Nadalje, obavještava da je zaprimljena Potvrdnica 
Vijeća društveno-humanističkog područja kojom je dr.sc. Ivana Lukica izabrana u nastavno 
zvanje predavačice.  
 

Ad 8 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija           

izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Alke Mihelić Bogdanić, redovite 
profesorice u trajnom zvanju za akad.god. 2018./2019 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Alke Mihelić Bogdanić, redovite profesorice u trajnom 
zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, na Zavodu za temeljne prirodne i tehničke 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko 
Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,  - predsjednik; prof. emeritus Ivo 
Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član i Akademik Leo Budin, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva - član 
 
 

 
Ad 9 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija           
izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u 

trajnom zvanju za akad.god. 2018./2019. 
 
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:  Akademik Josip Pečarić, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,  - predsjednik; prof.dr.sc. Dubravko Rogale, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član i prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Sveučilište 
u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – član. 
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Ad 10 
Pokretanje postupka izbora dr.sc. Emilije Zdraveve u znanstveno zvanje znanstvene 

suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija 
 
i 
 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Emilije Zdraveve u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

tekstilna tehnologija 
 

 
Pokreće se postupak izbora dr.sc. Emilije Zdraveve u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, 
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, te se 
imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice za pristupnicu dr.sc. Emiliju Zdravevu, u sastavu: prof.dr.sc. 
Budimir Mijović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; 
prof.dr.sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- član Povjerenstva i prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologija - članica Povjerenstva. 
 
 

Ad 11 
Pokretanje postupka reizbora prof.dr.sc. Željka Šomođija u znanstveno-nastavno zvanje 

redovitog profesora, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje: strojarstvo 
 

i  
 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku  reizbora prof.dr.sc. Željka Šomođija u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, 

polje: strojarstvo 
 

Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Željka Šomođija u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje 
strojarstvo, te se imenuje Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti  profesor  u sastavu: prof.dr.sc. Budimir Mijović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Veljko Filipan, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član Povjerenstva. 
 
 
 

Ad 12 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje tekstilna tehnologija, grana tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 

vremenu 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje tehničke znanosti,  
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Ad 12.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje Tehničke 

znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, grana tekstilna kemija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: prof.emeritus Drago Katović, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. 
Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i 
prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
- članica Povjerenstva. 
 
 

Ad 13 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 

tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u zamjenu za rodiljni 
dopust, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila, u zamjenu za rodiljni dopust. 

 
 

Ad 13.1. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na određeno 
vrijeme u zamjenu za rodiljni dopust, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, 

vlakna i ispitivanje tekstila 
 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje asistent u sastavu: prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva; doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Mirela 
Leskovac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član 
Povjerenstva. 
 

Ad 14. 
 Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom, u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog 
od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije 

 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu) u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna 
tehnologija na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, o okviru 
„Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017- 
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Ad 14.1. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, 

s punim radnim vremenom, u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog 
projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne 

tekstilije 
 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u suradničkom zvanju – asistent (doktorand na HRZZ-
UIP projektu) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru 
„Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-
05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije, u sastavu: doc.dr.sc. Sandra FliInčec Grgac, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – predsjednica Povjerenstva; doc.dr.sc. Anita Tarbuk, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet  – članica Povjerenstva i doc.dr.sc. Jasna 
Jablan, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet – članica Povjerenstva. 

 
 
 

Ad 15. 
Poništenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u 

znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstila kemija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/17-77-09, Urbroj: 251-68-06/3-10 od 5. 

prosinca 2017.g., objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta dana 15. prosinca 2017.g., u dnevnom tisku „24 sata“ dana 17. prosinca 
2017.g., u Narodnim novinama broj 127/17 od 20. prosinca 2017.g. i na Euraxess-u dana 20. 

prosinca 2017.g. 
 
 

Poništava se Natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/17-77-09, Urbroj: 251-68-
06/3-10 od 5. prosinca 2017.g. objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta dana 15. prosinca 2017.g., u dnevnom tisku „24 sata“ dana 17. 
prosinca 2017.g., u Narodnim novinama broj 127/17 od 20. prosinca 2017.g. i na Euraxess-u 
dana 20. prosinca 2017.g. 

 
Ad 15.1. 

Poništenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izboru u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Klasa: 602-04/17-77/09, 

Urbroj: 251-68-06/3-17-11 od 5. prosinca 2017.g. 
 
 

Poništava se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Klasa: 602-04/17-77/09, 
Urbroj: 251-68-06/3-17-11 od 5. prosinca 2017.g.   
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Ad 16. 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 

znanstvena grana: Tekstila kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.  

 
Ad 16.1. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o  ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž)  u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u 

znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: Tekstila kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 
Pokreće se postupak izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, te se imenuje Stručno povjerenstvo za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor u sastavu: prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki 
fakulteta – predsjednica Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u 
Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - član Povjerenstva. 
 
 
 

Ad 17. 
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupka izbora izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale u 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: 
tekstilna tehnologija 

 
Izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, viša znanstvena suradnica Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, 
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, 
60/15 i 131/17 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 18 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstveno 

području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, znanstvenoj grani: matematička 
analiza 

 
Doc.dr.sc. Kristina Krulić Himmelreich, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Matematika, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
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Ad 19 
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 docent, u 
znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: Ekonomija, na neodređeno 

vrijeme, u punom radnom vremenu 
 

 
Dr.sc. Alica Grilec, znanstveni suradnik Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području Društvenih 
znanosti, polje: ekonomija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer ispunjava sve 
uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 20 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž)  u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač u znanstvenom 

području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: kineziologija, znanstvena grana: 
kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 
Ivana Martinčević, pred.,prof. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire se 
u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice u znanstvenom području Društvenih 
znanosti, znanstveno polje: Kineziologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 21 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto, u suradničkom zvanju asistent,  u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: 

dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
 
Franka Karin, mag.ing.des.text.  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje asistent 
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu. 
 
 

Ad 22 

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u 

znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za 

tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju 

 

Marijana Tkalec, dipl.ing.  izabire se na razvojno radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje 
asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju. 
 
 
 

Ad 23 
Prof.dr.sc. Željko Penava – davanje Suglasnost za održavanje nastave na Sveučilištu u 
Dubrovniku na II. Godini preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije, na kolegiju 

„Tehnologija materijala (tekstil)“ u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018., 30 sati predavanja 
 

Prof.dr.sc. Željku Penavi daje se suglasnost za održavanje nastave na Sveučilištu u Dubrovniku 
na II. godini preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije, na kolegiju „Tehnologija 
materijala (tekstil)“, u ljetnom semestru u akad.god. 2017./2018., 30 sati predavanja. 
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Ad 24 
Doc.dr.sc. Anita Tarbuk – davanje Suglasnosti za akademsku mobilnost za podučavanje 

(STA) na University of Bielsko-Biala, Faculty of Matrials, Civil and Environmetal Engineering, 
Bielsko-Biala, Poljska u periodu od 6. do 9. svibnja 2018.g. 

 
Doc.dr.sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za akademsku mobilnost za podučavanje (STA) na 
University of Bielsko-Biala, Faculty of Maretials, Civil and Environmetal Engineering, Bielsko-
Biala, u razdoblju od 6. svibnja do 9. svibnja 2018. godine 
 
 
 

Ad 25 

Doc.dr.sc. Anita Tarbuk - davanje Suglasnosti za održavanje nastave kao gost-profesor na 
Lodz University of Technology, Department of Material and Commodity Sciences and Textile 

Metrology u periodu od 9. do 20. svibnja 2018.g. 
 

Doc.dr.sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za održavanje nastave kao gost-profesor na Lodz 
University of Technology, Department of Material and Commodity Sciences and Textile 
Metrology, Lodz, Poljska u razdoblju od 9. svibnja do 20. svibnja 2018. godine 
 
 
 

Ad 26 

Dr.sc. Silva Kalčić – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu u Splitu, 
Filozofskom fakultetu u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018. na obveznim kolegijima 
preddiplomskog studija „Vizualne komunikacija“ i „Umjetnost 19. stoljeća-opći problemi i 

komparativne studije 
 

Dr.sc. Silvi Kalčić daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Splitu, Filozofskom 
fakultetu, na obveznim kolegijima poddiplomskog studija „Vizualne komunikacije“ i „Umjetnost 
19. stoljeća – opći  problemi i komparativne studije, u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018.  
 
 
 

Ad 27 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag.art. – Prijava teme doktorskog rada pod nazivom 

„Metoda analize i digitalizacije tehnološke dokumentacije povijesnih damastnih tkanina 
s područja Dubrovnika“ (Method of analysis and digitalization of technical documentation of 

historical damask fabrics in Dubrovnik region) – (DR.SC.-01) 
 

Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktoranda Matea Miguela Kodrič 
Kesovia, mag.art. pod naslovom „Metoda analize i digitalizacije tehnološke dokumentacije 
povijesnih damastnih tkanina s područja Dubrovnika“ (Method of analysis and digitalization 
of technical documentation of historical damask fabrics in Dubrovnik region), te se imenuje 
Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu : prof.dr.sc. Željko Penava 
(Mentor 1), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, predsjednik povjerenstva; 
doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič (Mentor 2), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet , članica povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet, članica povjerenstva; prof.dr.sc. Tomislav Rolich, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član povjerenstva i doc.dr.sc. Danijela Jemo, Sveučilište 
u Dubrovniku Odjel za umjetnost i restauraciju. 
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Ad 28 
Prihvaćanje završnog teksta rukopisa DIPMOD_0123 urednice izv.prof.mr.art. Jasminke 

Končić kao Katalog studentskih radova 
 

Prihvaća se završni tekst rukopisa DIPMOD_0123  urednice izv.prof.mr.art. Jasminke Končić 
kao Katalog studentskih radova. 
Recenzenti rukopisa su bili: prof.art. Tonči Vladislavić i doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič. 
Izdavač je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. 

 
 
 
 

Ad 29 
Dopuna Prijava nastavne, znanstvene i stručne literature u 2018.g. 

 
 

Prihvaća se dopuna Prijave nastavne, znanstvene i stručne literature za 2018. godinu: 
 
 
Znanstvena literatura (1) 
 
 

Autori: Prijedlog naslova: Kategorija Oblik 

Prof. emerita dr.sc. Ana Marija 
Grancarić 
Ivona Jerković, dipl.inž. 
Prof.dr.sc. Vladan Končar 

Textile reinforced composites - 
in the frame of MAPICC 3D 
project 

Monografija Tiskani 

 
 
 
 

Ad 30 

2.Izmjene i dopune Povjere nastave za akad.god. 2017./2018. 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju 2. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2017./2018. 
 
 
 
 

Ad 31 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
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PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 
(4. redovita sjednica - 19. ožujka 2018. god.) 

 
 

Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 
Smjer: TEKSTILNA KEMIJA, MATERIJALI I EKOLOGIJA 

 
 

1. Jana Juran – Kemijska analiza celuloznih sirovina iz palminog lišća 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Iva Rezić, član 
3. doc. dr. sc. Karlo Lelas, član 
4. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Iva Rezić 
 
 

2. Tomislav Strmečki - Utjecaj kemijskog sastava polimera na njegova uporabna svojstva 
 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Iva Rezić, član 
3. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, član 
4. doc. dr. sc. Karlo Lelas, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Iva Rezić 
 
 

3. Mislav Majdak - Priprema biorazgradivih polimera za izradu udlaga aditivnom tehnologijom 
 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Iva Rezić, član 
3. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, član 
4. doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Iva Rezić 

 

 
4. Ana Knežević - Fizikalno-kemijska karakterizacija bioloških uzoraka na modelu alge Posidonia 

oceanografica 
 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Iva Rezić, član 
3. doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, član 
4. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Iva Rezić 

 

 
Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 

Smjer: INDUSTRIJSKI DIZAJN TEKSTILA I ODJEĆE 
 
 

1. Irena Polić – Prijedlog dizajna uniformi za djelatnike Muzeja prekinutih veza 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
4. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 
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Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Smjer: DIZAJN TEKSTILA 

 
 

1. Karla Čurin – Geometrija kao inspiracija za kućanski tekstil 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, predsjednik 
2. prof. dr. sc. Stana Kovačević, član 
3. prof. art. Snježana Vego, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  

Mentor: prof. art. Snježana Vego 

 
 

2. Anđela Lovrić – Eksperimentalni tekstil kao poticaj za realizaciju kolekcije tekstila 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
3. ak. slik. graf. Marin Sovar, član 
4. dr. sc. Alica Grilec, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 
 

 
 

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Smjer: MODNI DIZAJN 

 
 

1. Renata Grčić – Modna ilustracija u tehnici sitotisak 

Prijedlog povjerenstva: 1. ak. slik. graf. Marin Sovar, predsjednik 
2. dr. sc. Alica Grilec, član 
3. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, član 
4. izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar 
 

2. Marin Katić – Fetišizam kroz modu i odijevanje 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
 

3. Miomir Jelčić – Lady Gaga kao modna inspiracija 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 

 
 

4. Iva Sopta – Utjecaji na modni dizajn 70-ih godina 20. stoljeća 

Prijedlog povjerenstva: 1. dr. sc. Alica Grilec, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Renata Hrženjak, član 
3. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, član 
4. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič 
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5. Mihaela Bodrožić – Prijedlog kolekcije odjeće za lovstvo prema anketnom istraživanju 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. dr. sc. Alica Grilec, član 
4. ak. slik. graf. Marin Sovar, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 
Neposredni voditelj: dr. sc. Alica Grilec 

 

 

6. Ana Riznić – Projektiranje kolekcije odjeće inspirirane elementima gotičke arhitekture 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Renata Hrženjak, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. ak. slik. graf. Marin Sovar, član 
4. dr. sc. Silva Kalčić, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 
 
 

7. Ida Tortić – Projektiranje odjeće inspirirane filmom Peti element 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Renata Hrženjak, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. ak. slik. graf. Marin Sovar, član 
4. dr. sc. Alica Grilec, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 

 
 

PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 
(4. redovita sjednica - 19. ožujka 2018. god.) 

 

 

Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 
Smjer: PROJEKTIRANJE I MENADŽMENT TEKSTILA 

 
 

1. Martina Cvetko – Analiza svojstava pređa koje se koriste za očuvanje dentalnog zdravlja 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Ružica Brunšek, predsjednik 

2. izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, član 
3. izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, član 
4. doc. dr. sc. Goran Čubrić, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić 

 
 

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Smjer: DIZAJN TEKSTILA 

 
 

1. Antea Piplica – Individualni doživljaj prirode kao inspiracija u dizajnu tekstila 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
3. dr. sc. Alica Grilec, član 
4. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 
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2. Mateja Gojević – Psihološki utjecaj boja u dizajnu tekstila 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
3. dr. sc. Alica Grilec, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 

 
 

3. Mihaela Plantak – Krpane ponjave kao inspiracija za suvremenu kolekciju umjetničkih tekstila 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
3. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
4. dr. sc. Alica Grilec, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 

 
 

4. Irena Kljajić – „Mali princ“ Antoine de Saint-Exupérya kao inspiracija za kreiranje tekstila 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. art. Paulina Jazvić, predsjednik 
2. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, član 
3. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, član 
4. dr. sc. Alica Grilec, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 

 
 
 
 
 
 

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Smjer: MODNI DIZAJN 

 
 

1. Ivana Janjić – Dekonstrukcija u modi 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 

 
 

2. Ena Staničić – Uzajamni utjecaj japanske mode i arhitekture 20. stoljeća 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 

 
 

3. Mia Kovač – Japanska moda 20. stoljeća 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
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Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 

Smjer: KOSTIMOGRAFIJA 
 

1. Mia Armanda – Kostimografska rješenja za pripovijetku Krabulja crvene smrti autora Edgara 

Allana             Poa 

Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, predsjednik 
2. prof. art. Snježana Vego, član 
3. doc. dr. art. Ivana Bakal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana 

Mentor: prof. art. Snježana Vego 
Neposredni voditelj: doc. dr. art. Ivana Bakal 
 
 

2. Antonia Klarić – Konceptualizacija i dizajn likova u vizualnim medijima  

 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Irena Šabarić, predsjednik 

2. prof. art. Snježana Vego, član 

3. doc. dr. art. Ivana Bakal, član 

4. izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, zamjenik člana 

Mentor: prof. art. Snježana Vego 

Neposredni voditelj: doc. dr. art. Ivana Bakal 

 

 

3. Leana Alić – Analiza i rekonstrukcija svečane haljine viktorijanskog doba 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. doc. dr. sc. Slavica Bogović, član 
4. prof. art. Snježana Vego, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 

 
 

4. Jana Zujović – Analiza baletnog kostima i ergonomski zahtjevi 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Renata Hrženjak, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Irena Šabarić, član 
3. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Irena Šabarić 

 
 

5. Martina Hrup – Moderna interpretacija kostima inspiriranog elizabetanskim dobom u kontekstu 

produkcije Tima Burtona 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Irena Šabarić, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Slavica Bogović, član 
3. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, član 
4. izv. prof. art. Paulina Jazvić, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič 
 
 

6. Lorena Jurčević – Dizajn odjeće tijekom i nakon drugog svjetskog rata 

Prijedlog povjerenstva: 1. doc. dr. sc. Irena Šabarić, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Slavica Bogović, član 
3. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič, član 
4. izv. prof. art. Paulina Jazvić, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič 
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PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 
(4. redovita sjednica - 19. ožujka 2018. god.) 

 
 

Stručni studij: TEKSTILNA, ODJEVNA I OBUĆARSKA TEHNOLOGIJA 
Smjer: ODJEVNA TEHNOLOGIJA 

 
1. Matej Šišić – Razvoj časničke jakne prema povijesnom predlošku 

 
Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, predsjednik 

2. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, znan. sur., član 
3. mag. ing. text. tech. Josip Petric, član 
4. dipl. oec. Kristina Maršić, zamjenik člana 

Mentor: mag. ing. text. tech. Josip Petric 

Neposredni voditelj: dr. sc. Ivana Špelić  

 

 

PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 
(3. redovita sjednica – 29. siječnja 2018. god.) 

 

 

Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 
Modul: TEKSTILNA KEMIJA, MATERIJALI I EKOLOGIJA 

 
2. Ajna Prstačić Vuković – Usporedba rezultata razlika u boji u digitalnom tisku, definiranih 

različitim matematičkim jednadžbama 

Prijedlog povjerenstva:   1. izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, predsjednik 
2. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, član 
3. izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić, član 
4. izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar 
 

 

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Modul: MODNI DIZAJN 

 
3. Lucija Škrlin – Povijesni prikaz korejske hanbok nošnje 

Prijedlog povjerenstva:   1. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Katarina Nina Simončić, član 
3. doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, član 
4. dr. sc. Alica Grilec, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Katarina Nina Simončić 
 
 

4. Lucija Borac – Suvremena modna kolekcija inspirirana tradicionalnom kineskom odjećom 

Prijedlog povjerenstva:  1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
 
 

5. Lucija Celižić – Modna priča kroz junakinje stripa 

Prijedlog povjerenstva:  1. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  
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Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
 
 

6. Emma Ivanković – Likovnost i suvremena estetika nagog ljudskog tijela u modnoj ilustraciji 

Prijedlog povjerenstva:  1. izv. prof. art. Paulina Jazvić, predsjednik 
2. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, član 
3. prof. dr. sc. Budimir Mijović, član 
4. doc. dr. sc. Irena Šabarić, zamjenik člana  

Mentor: doc. art. Helena Schultheis Edgeler 
 

 
7. Nika Vrbica – Slikarstvo Henria de Toulouse-Lautreca i modna ilustracija 

Prijedlog povjerenstva:  1. izv. prof. art. Paulina Jazvić, predsjednik 
2. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, član 
3. prof. dr. sc. Budimir Mijović, član 
4. izv. prof. art. Andrea Pavetić, zamjenik člana  

Mentor: doc. art. Helena Schultheis Edgeler 
 

 
8. Ana Zajec – Modna kolekcija inspirirana 60-tim godinama 

Prijedlog povjerenstva:  1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
 

 
 

 
PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 

(3. redovita sjednica – 29. siječnja 2018. god.) 
 

 

Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 
Modul: INDUSTRIJSKI DIZAJN TEKSTILA 

 
 

1. Ivana Maslać – Hercegovačka narodna nošnja kao inspiracija za tepihe u interijeru 

Prijedlog povjerenstva:  1. izv. prof. art. Andrea Pavetić, predsjednik 
2. prof. dr. sc. Željko Penava, član 
3. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, član 
4. prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak, zamjenik člana  

Mentor: prof. dr. sc. Željko Penava, član 

 
 
 

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Modul: MODNI DIZAJN 

 
 

1. Mateja Kuzmić – Dekonstrukcija u modnom izričaju 

Prijedlog povjerenstva:  1. doc. art. Helena Schultheis Edgeler, predsjednik 
2. izv. prof. art. Paulina Jazvić, član 
3. doc. dr. sc. Ksenija Doležal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. art. Paulina Jazvić 
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Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Modul: KOSTIMOGRAFIJA 

 
5. Ivan Herga – Lik vještice u kazališnoj i filmskoj produkciji 

Prijedlog povjerenstva:  1. izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednik 
2. prof. art. Snježana Vego, član 
3. doc. dr. art. Ivana Bakal, član 
4. izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, zamjenik člana 

Neposredni voditelj: doc. dr. art. Ivana Bakal 
Mentor: prof. art. Snježana Vego 

 
 

Ad 32 
Obavijesti 

 
 
32.1. Obavijesti dekanice 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća 
koja će se održati 26. ožujka 2018.g., na kojoj će se pokrenuti postupak za izbor Dekana 
Fakulteta. Isto tako, Dekanica obrazlaže da postupak nije mogao biti pokrenut danas, jer Statut 
Fakulteta stupa na snagu 23. ožujka 2018.g., te se po stupanju na snagu Statuta, može 
pokrenuti postupak za izbor dekana koji će se provesti sukladno tom Statutu.  
 
 
 
32.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad podsjeća Fakultetsko vijeće da je otvoren natječaj 
za sufinanciranje studentskih programa za 2018.g. i to u području Kulturna zbivanja; 
Međunarodna suradnja; Studentski mediji; Stručni i znanstveno programi i Športske aktivnosti. 
Nadalje, obavještava da je finalistica u kvizu znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli naša 
studentica Tea Tesla. 
Isto tako, obavještava o tri projekta, a to su Bilateralna Kina – prof.dr.sc. Darka Ujevića; 
Bilateralna Austrija – doc.dr.sc. Ive Rezić i Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za 
znanost – doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad o slijedećim zbivanjima: 

 21. ožujka - Međunarodni dan boja 2018. : Hrvatska udruga za boje, HUBO zajedno 
sa Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Grafičkim fakultetom i Arhitektonskim 
fakultetom, organizira manifestaciju obilježavanja Međunarodnog dana boja MDB 
2018 (International Colour Day). Prigodni cjelodnevni program, pod nazivom „Boja u 
suvremenosti", održat će se u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla". Program obuhvaća 
znanstveno – stručni simpozij, izložbu tematski posvećenu boji te radionice za djecu 
i odrasle. 

 ITC and DC – 7-10.10.2018. – sažetak 30.3 2018. 

 Kongres matematičara u čast akademika Josipa Pečarića održat će se od  
4. -  8.07.2018.g. 

 Međunarodna konferencija Fashion, Costume and Visual CultureSARAH GILIGAN 
School of Arts, Design & Computing, Hartlepool College iz Velike Britanije i izdavačka 
kuća Intellect iz Velike Britanije, uključujući časopis Film, Fashion and Consumption, 
održat će se od 17.-19.07.2018.g. 

    Svečano otvorenje u Muzeju za umjetnost i obrt gdje će biti postav izložbe 60-te, u 
sklopu koje se tematizira moda, a na čijoj realizaciji i popratnim programima sudjeluju 
profesori s TTF-a, Zavoda za dizajn tekstila i odjeće. 
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Prodekanica za nastavu informira Fakultetsko vijeće da se sa današnjim datumom 
zatvara upis studenata u ljetni semestar, te će do kraja tjedna biti potpisani Indeksi koji 
su na testiranju. 
Nadalje, prodekanica za nastavu moli nastavnike koji pripremaju radove sa studentima 
u znanstvenom dijelu, vezano za Tehnologijadu, da joj putem elektroničke pošte 
dostave podatke kako bi iste mogla proslijediti izv.prof.dr.sc. Mariu Cetini.  
 
 

32.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
32.4. Obavijesti predstojnika CTD-a, Vijeća i Odbora 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ voditeljici Vijeća doktorskog studija koja obavještava Fakultetsko 
vijeće da će se Dan doktoranada održati 9. veljače 2018.g. s početkom u 10,00 sati, te poziva 
sve članove Fakultetskog vijeća, a posebno sve nastavnike na doktorskom studiju, kao i 
mentore, da prisustvuju ovom skupu.  
 
 
32.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
32.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 
 
 

Ad 33 
Razno 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koji moli da se pojasni na koji 
način se mogu dokazati neki uvjeti Rektorskog zbora, obzirom da je na snagu stupio novi 
Pravilnik, te smatra da bi bilo dobro da se uvede protokol na koji način se mogu dokazati neke 
promjene prilikom preuzimanja kolegija od drugih nastavnika.  
Isto tako, moli za informaciju da li e-materijali trebaju biti recenzirani i kome se trebaju poslati, 
obzirom da u starom Pravilniku to nije bilo potrebno. 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Slavici Bogović koja obavještava Fakultetsko vijeće da 
je prošle godine proslavljano 10 godina od uvođenja e-kolegija i sudjelovanje u Srcu vezano za 
izradu tih kolegija. Smatra da je to relativno kratko razdoblje u kojem bi se svi u potpunosti 
uhodali u tu izradu tih kolegija, kako priložiti i te materijale i dokaznice da se stvarao neki e-
kolegij i stvarao sadržaj e-kolegija. Stvaranje e-kolegija može se podijeliti u više razina i pri tome 
možemo podizati razinu nastave na taj način da omogućimo sadržaje koje smo prikazali na 
samoj nastavi (powerpoint prezentacije, pdf-ovi), te tada već imamo materijale koji su 
recenzirani. Merlin kao sustav omogućava postavljanje i nekih drugih sadržaja kao što su filmovi, 
postoji mogućnost i izrade stranica tako da se za svaki kolegij može napraviti svoja stranica, a 
to su opet sadržaji za koje su nastavnici odgovorni. Ti materijali mogu biti recenzirani kao i 
materijali za e-učenje. Nadalje, napominje da postoje i rječnici odnosno pojmovnici koje isto tako 
nastavnik samostalno može odraditi i isto tako dati recenzirati. Također, predlaže da bi se trebao 
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napraviti protokol koji bi sadržavao: kako se materijali trebaju recenzirati, kome se trebaju dati 
na recenziraju. Smatra, da je sam nastavnik odgovoran za materijale koje postavlja za e-kolegij.  
Dekanica Fakulteta moli da se podrži prijedlog doc.dr.sc. Slavice Bogović i da se u nekom 
razumnom roku izradi protokol, što je moguće žurnije. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja u potpunosti podržava raspravu 
doc.dr.sc. Sanje Ercegović i doc.dr.sc. Slavice Bogović, te daje prijedlog rješenja po uzoru na 
prirodoslovno područje. U starim uvjetima Rektorskog zbora pisalo je da materijali moraju biti 
recenzirani od članova Stručnog povjerenstva koje je dovoljno stručno i kompetentno procijeniti 
dostavljene materijale vezano uz zadovoljavanje istih prema uvjetima Rektorskog zbora, 
odnosno postupak izbora. Prilikom ispunjavanja tablice uvjeta Rektorskog zbora potrebno je u 
obrazloženje upisati i priložiti detaljnu pisanu recenziju koja će biti dio stručnog izvješća. Postoji 
još jedna stvar, a to je da Vijeća područja daju svoja dodatna pojašnjenja i objašnjenja uvjeta 
Rektorskog zbora. Za stare uvjete postoje pojašnjenja iz 2014., te su ta pojašnjenja dosta 
precizna.  
Dekanica Fakulteta pojašnjava da Vijeća područja kao stručna vijeća na Sveučilištu u Zagrebu 
ne tumače podjednako uvjete Rektorskog zbora, te da se izloženo od prof.dr.sc. Gordane 
Pavlović tiče njenog izbora, odnosno Vijeća prirodoslovnog područja. Vijeće tehničkog područja 
ima daleko strože kriterije, te ne dozvoljava da se dokumenti recenziraju tijekom postupka 
izbora, odnosno daleko prije samog postupka izbora, kao što je to bio slučaj prilikom izbora 
prof.dr.sc. Gordane Pavlović u čijem postupku su materijali vraćeni na recenziju u tijeku samog 
postupka izbora. Izlaže da je Vijeće prirodoslovnog područja privilegirano, te da su ostala Vijeća 
područja reagirala na način da se različiti zahtjevi Vijeća područja usklade. Slijedom naprijed 
navedenog smatra da će se kriteriji za sve podignuti. Nadalje napominje, da nije točna tvrdnja 
da povjerenstva nisu nikada tražila dokaznice. Dekanica obrazlaže kako su dokaznice direktno 
tražene od kandidata ako su bile nedovoljno obrazložene ili pak ako nisu bile priložene, dakle, 
dokaznice nisu zatražene od institucije već direktno od osobe koja je u izboru, pa institucija 
nema iste u arhivi, jer su ih kandidati dostavljali direktno povjerenstvima. Dekanica Fakulteta 
smatra da niti to nije dobro, te će se na dostavi dokaznica inzistirati prilikom samog prijavljivanja 
na natječaj.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja napominje da Ured za izdavaštvo na 
našoj instituciji postoji već 15-tak godina, te da se preko Ureda za izdavaštvo prijavljuje 
znanstvena, nastavna i stručna literatura, a to znači da kandidat ne može sam davati 
recenzentima posao, već da postoji postupak kako se određuju recenzenti. Nadalje, napominje, 
da to mora biti ozbiljno provedeno, odnosno preko uređenog protokola. Prof.dr.sc. Tanja Pušić 
predlaže da doc.dr.sc. Slavica Bogović, koja je ujedno i voditeljica Centra za e-učenje izradi 
protokol i pravilnik o postupanju, kao što će Ured za izdavaštvo izraditi Pravilnik za izdavačku 
djelatnost.  
Isto tako napominje, da se znanstvena, nastavna i stručna literatura koja prođe Fakultetsko 
vijeće, te bude donesena Odluka u kojoj su navedeni recenzenti koji su recenzirali materijal, 
smatra dokaznicom. Nadalje, napominje da se inoviranje sadržaja za koje je pitala doc.dr.sc. 
Sanja Ercegović Ražić može isto tako legalno koristiti jer ih i drugi fakulteti isto koriste i to dolazi 
na Vijeća područja gdje se isto prati i gdje je vidljivo da su sadržaji inovirani. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Martinii Iri Glogar koja ističe da kada se krene u 
takve postupke treba paziti da se ne pomiješa recenzija sa ocjenom izgleda i kolegija. Isto tako 
smatra da bez obzira da li kandidat ima minimalan ili maksimalan broj zadovoljenih uvjeta, da 
se isto treba vidjeti i brojati. Nadalje, napominje da je kvaliteta sadržaja jedno, a kako to netko 
zna urediti unutar zadanih obrazaca i kolegija nešto drugo.  
Dekanica objašnjava, da je inoviranje sadržaja naša obaveza, ali da pri tome moramo paziti o 
dvije različite razine. Nadalje Dekanica ističe, da tri izborna povjerenstva trebaju završiti izradu 
nastavnog plana i programa koji treba biti usklađen sa profilom zanimanja u okviru HKO 
projekta. Dok god nam nisu zaključeni naši standardi zanimanja i kvalifikacije pri sektorskom 
vijeću, postoji mogućnost usklađivanja i promjene. U interesu sviju nas je da se to što prije 
napravi kako bi svi nastavnici i suradnici zadovoljili taj uvjet. U međuvremenu, dok to ne bude 
gotovo, ono što se može mijenjati  su određeni izborni kolegiji koji su ponuđeni našim studentima 
iz područja obućarstva.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja smatra su se neke stvari 
pomiješale, te da se ovdje razgovaralo o nekoliko stvari. Nadalje napominje, da je rečeno da je 
e-učenje novi alat, te da to niti u jednom trenutku nije uvjet Rektorskog zbora. U sadašnjim 
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novim uvjetima postoji i vrednuje se to što pojedini nastavnici dodatno imaju otvorene e-kolegije, 
međutim nastavni materijali moraju proći stručno tijelo Fakulteta. Da li je to, kao što je kod nas i 
do sada bilo, Ured za izdavačku djelatnost koji se bavio izdavanjem i nastavnih i stručnih i 
znanstvenih knjiga, odnosno nešto na što ste svi zaboravili, a to je priručnik za osiguranje 
kvalitete, dakle onaj koji utvrđuje koje su mogućnosti vrednovanja izmjena unutar pojedinih 
kolegija., a za to postoji Odbor za nastavu. Nadalje, napominje, da apsolutno podržava postupak 
da sačinjeni materijali prvo idu povjerenstvu za unifikaciju ili njima dolaze prije samog 
Fakultetskog vijeća. Također ističe da je u Uvjetima Rektorskog zbora utvrđeno da nastavni 
sadržaji moraju biti usvojeni od stručnih tijela sastavnice, a da li je to Fakultetsko vijeće, Odbor 
za nastavu, Povjerenstvo za unifikaciju, pojedini Fakulteti, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu 
imaju različito uređeno. Međutim, svaki puta kada traže verifikaciju pojedinog uvjeta, onda imaju 
takve Potvrde. Nadalje, napominje, da je na zadnjoj sjednici Senatskog povjerenstva za potvrdu 
izbora u zvanje, odlučeno da se više ne dozvoljava, da Povjerenstvo za davanje izvješća može 
ocijeniti nastavne materijale, već u trenutku prijave na natječaj0 ti materijali moraju biti ocijenjeni, 
jer to znači da kandidat koji se prijavljuje ima taj uvjet. Članovi Senatskog povjerenstva zatražili 
su tumačenje Rektorskog zbora i tajnice, te još uvijek odgovor nije dobiven, a odnosi se na 
tumačenje ispunjavanja pojedinih kriterija. 
Dekanica daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja zahvaljuje svima na kvalitetnoj 
raspravi, te isto podržava. Nadalje, ističe, da je kao mladi nastavnik imala otvorene sve e- 
kolegije i da je imala sve materijale, odnosno dobar dio tih materijala koji je studentima trebao. 
No međutim, prelaskom na Merlin sav taj trud je postao nula, obzirom na činjenicu da svi 
materijali koji su bili postavljeni na Merlin nisu bili prethodno ocijenjeni, odnosno prethodno nisu 
prošli bilo koje povjerenstvo, pa se izvodi zaključak kao da taj posao nije niti radila. Svakako 
podržava ovo prethodno ocjenjivanje recenzija, jer nema garancije da će link kao sustav 
funkcionirati vječno. Dakle, prije nego što se nešto postavi na sustav, trebalo bi imati i papir, 
kako bi se sav trud isplatio, odnosno ne bi bio uzaludan u određenom segmentu. Nadalje 
napominje, da svi naši obrasci kojima smo strukturirali naše nastavne jedinice, nigdje zapravo 
nisu verificirani, te moli da je se ispravi, u koliko griješi. U raspravi, dodaje da se čeka i novi 
Zakon o osiguravanju kvalitete, te će prijedlogistog uslijediti vjerojatno biti u travnju. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji smatra da treba odmah početi 
sa izradom novih programa. Nadalje smatra, da se iz ovih rasprava treba izvući zaključak i da 
se treba početi djelovati. 
Dekanica Fakulteta ističe da do sada nitko nije bio oštećen, te će se ova rasprava nastaviti na 
kolegiju na kojem će se pripremiti rješenja kako bi se postupak ubrzao sa svrhom da naši 
djelatnici mogu dobiti svoje potvrdnice. Uhodana je praksa na doktorskim studijima, te se treba 
ta ista praksa uhodati i na diplomskim i preddiplomskim studijima, a sve što će tiče nastave i 
studenata je dobro da prođe Fakultetsko vijeće jer na taj način sve postoji u arhivi. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja informira Fakultetsko 
vijeće da ona ima sve kolegije na Merlinu, da je prošla u Srcu jedno 20-tak tečajeva, da je puno 
radila na tome i to sa ciljem da olakša sebi a i studentima. To nije nešto što bi se trebalo priznati 
kao recenzirani materijali, a ono sve što ima na papiru sada je i na Merlinu. Nadalje napominje, 
da ona ne traži od studenata da išta kopiraju jer je sve stavljeno na Merlin. Isto tako ističe da je 
svoju skriptu dala na recenziranje kako bi u skorašnjem izboru u više zvanje imala potrebne 
dokaznice za uvjete Rektorskog zbora.  
Dekanica daje riječ doc.dr.sc. Slavici Bogović koja napominje da materijali koji se daju na 
recenziju trebaju proći stručno povjerenstvo. Smatra da bi se trebao predložiti neki protokol. 
Nadalje, napominje da materijali mogu biti recenzirani ali i ne moraju, jer je nastavnik odgovoran 
za sadržaj na e-kolegiju kao i u učionici, te iz toga slijedi da kome treba potvrda za uvjet neka 
potvrdi sadržaj za recenziju. 
Dekanica Fakulteta se nadovezuje i obraća članovima Fakultetskog vijeća da će na kolegij biti 
pozvana doc.dr.sc. Slavica Bogović sa ostalim sudionicima Srca, te da će sve dobro 
prokomentirati, jer da se u pet minuta ne može dati odgovor na sva pitanja. 
 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji čestita kolegama na izašlim 
knjigama. Nadalje, obavještava da je izašla knjiga „Konstrukcija i modno odijevanje“, te je 
razgovarao sa kolegama i prof.dr.sc. Tanjom Pušić da se napravi jedna promocija za dan 9. 
svibnja 2018.g. Isto tako moli ako još netko ima želju za promocijom da se prijavi. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić, voditeljici Ureda za izdavaštvo koja 
napominje da je knjiga vrlo specifična, ima 5 urednika knjige i 25 autora poglavlja, te da podržava 
promociju knjige.  
Dekanica Fakulteta čestita svim autorima poglavlja, a čestitkama se pridružuju i ostali članovi 
Fakultetskog vijeća. 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,06 sati. 
 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _____________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Sandra Bischof 
 
 


