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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-19/18-01/01 
URBROJ: 251-68-06-18-2a 
Zagreb, 17. rujna 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 17. rujna 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 nazočno 53 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta, obzirom da je za akademiku Josip Pečarić danas službena zadnja sjednica 
Fakultetskog vijeća,  daje riječ izv.prof.dr.sc. Mirni Rodić koja prikazom na projekcijskom platnu 
u PowerPointu izlaže cijeli opus akademika Josipa Pečarića ili kako ga mnogi nazivaju „kraljem 
nejednakosti“. 
Dekanica Fakulteta i članovi Fakultetskog vijeća zahvaljuju se akademiku Josipu Pečariću što 
je bio dio naše akademske zajednice. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je u petak 14. rujna 2018.g. zaprimila 
zamolbu prof.dr.sc. Gordane Pavlović koja predlaže dopunu Dnevnog reda sjednice:  
6.1. Izvješće Dekanice Fakulteta o stanju koeficijenata za raspisivanje novih radnih mjesta i 
redovna napredovanja na Fakultetu te izvješće o traženim/dobivenim suglasnostima o istima od 
strane Sveučilišta u Zagrebu.  
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava da sukladno Poslovniku na koji se prof.dr.sc. Gordana 
Pavlović pozvala, u članku 7. stava 2. piše da svaki član Fakultetskog vijeća može predložiti da 
se na dnevni red uvrsti točka koja nije u prijedlogu dnevnog reda uz pismeno obrazloženje o 
potrebi dopune dnevnog reda najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Obzirom da je 
zahtjev predan na vrijeme, ali nije obrazložen, iz formalno pravnih razloga ne može biti 
prihvaćen uz napomenu da se već u točki 6. ovog Dnevnog reda nalazi ono što traži prof.dr.sc. 
Gordana Pavlović. 
 
Dekanica Fakulteta daje Dnevni red na glasovanje. 
 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 
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Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 9. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 28. svibnja 2018. godine;  

2. Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 18. lipnja 2018. godine;  

3. Zapisnik 10. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 10. srpnja 2018. godine;  

4. Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. srpnja 2018. 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; 

7. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom 
području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu kemiju; 
 
7.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi 
izbor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, 
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu 
kemiju; 

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

umjetničko-nastavnom zvanju docent, u Umjetničkom području, umjetničkom polju: 
Primijenjena umjetnost, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu 
za dizajn tekstila i odjeće;  
 

8.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u Umjetničkom 
području, umjetničkom polju: Primijenjena umjetnost, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće;  

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

umjetničko-nastavnom zvanju docent, u Umjetničkom području, polje: dizajn, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;  
 

9.1. Prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u Umjetničkom 
području, polje: dizajn, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 

 
10. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Ivane Salopek Čubrić u znanstveno 

zvanje znanstvene savjetnice iz područja tehničkih znanosti, polje: tekstilna 
tehnologija;  
 

10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Ivane 
Salopek Čubrić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja 
tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija; 
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11. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Vesne Marije Potočić Matković u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja tehničkih znanosti, polje: 
tekstilna tehnologija;  
 

11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Vesne 
Marije Potočić Matković u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz 
područja tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija; 

 
12. Stavljanje van snage Odluke o pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: strojarstvo i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku 
izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u 
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, KLASA: 602-
04/18-053/01, URBROJ: 251-68-06/3-18-10 od 16. srpnja 2018.; 

 
13. Pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene 

suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: temeljne 
tehničke znanosti; 

 
13.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: temeljne tehničke znanosti; 

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

za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor – prvi izbor iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

 
15. 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 
izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje:  
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

 
16. 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: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za temeljne prirodne i 
tehničke znanosti; 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent 
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i 
ekologiju (zamjena za rodiljni dopust);  
 

18. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće;  

 
19.  Razrješenje predstojnice Zavoda za primijenjenu kemiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta;  
 

19.1.  Imenovanje predstojnika Zavoda za primijenjenu kemiju  Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta;  

 
20. Imenovanje znanstvenog mentora asistentici Tei Kaurin, mag.ing.techn.text.; 



4 

 

 
21. Imenovanje znanstvenog i nastavnog mentora asistentici Marijani Tkalec, 

mag.ing.techn.text.;  
 

22. Suzana Kutnjak Mravlinčić, dipl.ing. – Ocjena teme doktorskog rada pod nazivom 
„Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog očvršćivanja i geometrije šupljikavih 
struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od akrilonitril/butadien/stirena“  

         („Influence of 3D print parameters produced by fused deposition process and geometry   
of lattice structures on  properties of 3D printed products from 
acrylonitrile/butadiene/styrene“) – (DR.SC.-02);  

 
23. Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil:  

 
23.1. Imenovanje voditelja Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil za mandatno 

razdoblje 2018. – 2022.; 
 

23.2. Imenovanje zamjenika voditelja Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil za 
mandatno razdoblje 2018. – 2022.; 

 
24. Prihvaćanje rukopisa Teorija i kultura mode - discipline, pristupi, interpretacije urednika 

izv.prof.dr.sc. Žarka Paića i izv.prof.dr.sc. Krešimira Purgara - kategorija Priručnik; 
 

25. Prijedlog Povjerenstva za studijske programe za uvođenje novih izbornih predmeta na 
diplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo i diplomski sveučilišni 
studij Tekstilni i modni dizajn; 

 
26. 5. Izmjena i 4. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za 2018. godinu; 
 

27.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       27.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       27.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       27.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       27.4.  završnih radova stručnog studija 
         27.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

28.    Obavijesti 

    28.1.  Obavijesti dekanice  
    28.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    28.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    28.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    28.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
    28.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

29.     Razno     
 
  

 
 

Ad 1 

 
Prihvaća se Zapisnik 9. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 28. svibnja 2018. 
godine. 
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Ad 2 

 
Prihvaća se Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 18. lipnja 2018. godine. 
 
 
 
 

Ad 3 
 
Prihvaća se Zapisnik 10. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 10. srpnja 2018. 
godine. 
 
 
 

Ad 4 
 
Prihvaća se Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. srpnja 2018. godine. 
 

 
 
 

Ad 5 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata Lovri Držaiću koji moli da se studentima 
odobri dekanski rok u rujnu za polaganje ispita.  
Dekanica Fakulteta podsjeća da smo prošle godine imali dekanski rok, zbog čega su se upisi 
produžili i nisu polučili očekivani rezultat te moli prodekanicu za nastavu da predstavi rezultate 
istog.  

Prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović obavještava da je prošle godine 
bilo dosta zamolbi studenata vezano za dekanski rok, te da je isti održan prošle godine 18. rujna 
2017.g. s time da je bilo izričito rečeno da studenti mogu izaći samo na jedan ispit iz razloga što 
su termini svih ispita bili u isti sat. Prema statistici koju je izradio prof.dr.sc. Tomislav Rolich 
utvrđeno je da su ukupno 84 osobe prijavile dekanski rok, od čega 9 studenata ima ocjenu 1 ili 
0, što znači da ili se nisu pojavili ili su pali na pismenom i usmenom dijelu ispita. Dio studenata 
se nije pojavio čak niti pred nastavničkim povjerenstvom. 75 studenata je položilo po jedan 
kolegij. Isto tako napominje, da je u prošloj akademskoj godinu bilo 12 do 13 rokova. 
Prodekanica za nastavu informira Fakultetsko vijeće da je zaprimila 14 zamolbi s time da je uz 
jednu zamolbu dodan popis studenata od njih 43-je koji su se upisali da bi polagali neke kolegije. 
Većina studenata ima više kolegija za polagati, te sukladno tome, obzirom na broj ispita koje 
studenti imaju za polagati, manji je broj studenata koji trebaju položiti jedan ispit da bi upisali 
višu godinu, odnosno da bi mogli završiti studij.  
U raspravi su sudjelovali izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, izv.prof.dr.sc. Antoneta 
Tomljenović i prof.dr.sc. Zenun Skenderi, te je sukladno iznesenim činjenicama donesen 

Z a k l j u č a k 

Studentima Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ne odobrava se dekanski rok 
za polaganje ispita. 

Dekanica Fakulteta moli predstavnika studenata Lovru Držaića da obavijesti studente da se 
zamolbe studenata zaprimaju do utorka 25. rujna 2018.g., te da se istekom tog roka zamolbe 
neće uzeti u razmatranje. 
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Ad 6 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o izborima i napredovanjima nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te obavještava koja su 
Izvješća još u postupku. Nadalje, obavještava koje su sve suglasnosti zatražene, te se očekuje 
da će one u skorije vrijeme biti i dostavljene.  
Dekanica Fakulteta predlaže prof.dr.sc. Gordanu Pavlović da iza Fakultetskog vijeća dođe na 
sastanak kako bi prokomentirali zapošljavanja i napredovanja u akademskoj godini 2018./2019., 
2019./2020. i 2020./2021., jer tijekom dana treba predati Institucijski plan prihoda i rashoda za 
godine 2018., 2019. i 2020. za koji smo dobili izuzetno kratki rok za ispunjavanje i slanje. 
U raspravi su još sudjelovati prof.dr.sc. Gordana Pavlović, izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, red.prof.art. 
Snježana Vego i doc.dr.sc. Helena Schultheis Edgeler. 
 
 
 

Ad 7 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: 
Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za primijenjenu kemiju. 

 
 

Ad 7.1. 
 

U postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstvenom polju: Kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
primijenjenu kemiju imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor u sastavu: 

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

– predsjednica Povjerenstva 
2. Prof.dr.sc. Dubravka Matković Čalogović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-

matematički fakultet - članica Povjerenstva 
3. Prof.dr.sc. Predrag Novak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - 

član Povjerenstva 
 
 
 

Ad 8 i Ad 8.1. 
 

 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća prijedlog nije prošao. 
 
 
 

Ad 9 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, polje: dizajn, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 
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Ad 9.1. 
 
U postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom 
zvanju docent, u umjetničkom području, polje: dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu predlaže se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
u umjetničko-nastavno zvanje docent u sastavu: 

 
1. Izv.prof.mr.art. Jasminka Končić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 

  
2. Izv.prof.art. Paulina Jazvić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 

  
3. Red.prof.art. Damir Sokić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti  

 
 
 
 

Ad 10 
 

Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Ivane Salopek Čubrić u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija. 
 

Ad 10.1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu izv.prof.dr.sc. Ivanu Salopek Čubrić, u 
sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- predsjednik Povjerenstva 

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

3. Prof.dr.sc. Zoran Stjepanović, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo  
- član Povjerenstva 

 
 
 

Ad 11. 
 

Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Vesne Marije Potočić Matković u znanstveno 
zvanje znanstvene savjetnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
tekstilna tehnologija. 

 
Ad 11.1. 

 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu izv.prof.dr.sc. Vesnu Mariju Potočić 
Matković, u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- član Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Zoran Stjepanović, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo  
- član Povjerenstva 
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Ad 12 
 
Stavlja se van snage Odluke o pokretanje postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
strojarstvo i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje strojarstvo, KLASA: 602-04/18-053/01, URBROJ: 251-68-06/3-18-10 od 16. 
srpnja 2018. 
 
 

Ad 13 
 

Pokreće se postupak izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: temeljne tehničke znanosti. 

 
 
 

Ad 14 
 

Dr.sc. Žarko Paić, izv.prof. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora - prvi izbor u području 
društvenih znanosti, polje: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer 
ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 15 
 
Dr.sc. Anita Tarbuk, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
 

Ad 16 
 

Dr.sc. Ksenija Smoljak Kalamir, viša znanstvena suradnica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 17 
 

Ksenija Višić, dipl.ing.  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje asistent u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenom u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju (zamjena za 
rodiljni dopust). 
 
 

Ad 18 
 

Duje Kodžoman, mag.ing.des.text.  izabire se u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje 
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenom u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće. 
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Ad 19 

Izv.prof.dr.sc. Iva Rezić razrješava se dužnosti Predstojnice Zavoda za primijenjenu kemiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 17. rujna 2018. godine 

 
 
 

Ad 19.1. 

Za predstojnika Zavoda za primijenjenu kemiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta imenuje se izv.prof.dr.sc. Livio Racané. 
 
 
 

Ad 20 
 

Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić imenuje se za znanstvenog mentora Tei Kaurin, 
mag.ing.techn.text., asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za 
ocjenjivanje znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 

 
Ad 21 

 
Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar imenuje se za znanstvenog i nastavnog mentora Marijani 
Tkalec, mag.ing.techn.text., asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
za ocjenjivanje znanstvenih i nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 22 
 

Suzana Kutnjak-Mravlinčić, dipl.ing. ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija, te se prihvaća tema za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom „Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog očvršćivanja i 
geometrije šupljikavih struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od 
akrilonitril/butadien/stirena“ („Influence of 3D print parameters produced by fused deposition 
process and geometry   of lattice structures on  properties of 3D printed products from 
acrylonitrile/butadiene/styrene“) iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje 
tekstilna tehnologija. 
 
 

Ad 23  
 

Prof.dr.sc. Sandra Bischof imenuje se za voditeljicu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil 
(TSRC). 
 
 

Ad 23.1. 
 

Prof.dr.sc. Tanja Pušić imenuje se za zamjenicu voditeljice Znanstveno-istraživačkog centra za 
tekstil (TSRC). 
 

 
Ad 24 

Prihvaća se rukopisa Teorija i kultura mode - discipline, pristupi, interpretacije urednika 
izv.prof.dr.sc. Žarka Paića i izv.prof.dr.sc. Krešimira Purgara - kategorija Priručnik. 
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Ad 25 

 
Na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Tehnike spajanja kože i obuće, nositelj predmeta prof.dr.sc. Dubravko Rogale. 

Na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Održavanje i njega proizvoda od kože, nositelj predmeta doc.dr.sc. Tihana 
Dekanić. 

Na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn uvodi se novi kolegij pod nazivom 
Digitalna kostimografija, nositelj predmeta izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak. 

Na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn uvodi se novi kolegij pod nazivom 
Kostimografija za film i televiziju, nositelj predmeta doc.art. Barbara Bourek. 

 
 
 

Ad 26 
 

Prihvaća se 5. izmjena i 4. dopuna Plana nabave za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 27 
 

Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
 

 

 

Ad 28 

Dekanica Fakulteta najavljuje još jednu izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća vjerojatno u 
ponedjeljak, a vezano za dobivanje kompletnog uvida u sporove koje vodi vanjski odvjetnički 
ured Krsnik i partneri.  
Dekanica Fakulteta poziva sve djelatnike na Otvorene danean Znanstveno-istraživačkog centar 
za tekstil koji djeluje na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Tehnički muzej 
Nikola Tesla, 20. rujna 2018. TSRC ove godine obilježava 10. obljetnicu rada i predstavlja 
istraživačke potencijale, te popularizira tekstilnu znanost kroz temu Znanost za tekstilnu baštinu. 
Program i kratki sažeci predavanja su na našem webu. ,  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
informira o upisima koji su završili za ljetni razredbeni rok. Ukupno je upisano 66 studenata. 
Vezano za provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti na jesenskom razredbenom 
roku pravo upisa na studij TMD je steklo 27 pristupnika, a broj prijava za studij Tekstilna 
tehnologija i inženjerstvo-prvi izbor imamo 26 kandidata. Također, prodekanica za nastavu 
izvještava nazočne da po informaciji gđe Bosnić Krznar, Voditeljice studentske referade na 
današnji dan 14. rujna 2018.g. za diplomski studij zaprimljene su prijave i to kako slijedi: na TTI 
ukupno se prijavio 21 kandidat, na TMD ukupno 49 kandidata i na TTI smjer IDT i IDO ukupno 
4 kandidata. Nadalje, prodekanica za nastavu obavještava da se vezano uz upise u više godine 
studija potkrala jedna pogreška vezana uz slijednost kolegija. Naime, studenti ne mogu upisati 
kolegij CAD-CAM u tekstilstvu jer za upis istoga mora biti položen kolegij Jacquard tkanina kao 
preduvjet. Prijedlog je prodekanice za nastavu da se slijednost za kolegij CAD-CAM u tekstilstvu  
ukloni kao preduvjet za upis. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji predlaže da donesemo jednu 
generalnu odluku koja bi glasila da u slučaju, ako je slijednost vezana uz izborni kolegij, takvu 
slijednost ne uvažavamo. 
Nakon rasprave, jednoglasno je donijet  
 

Z a k l j u č a k 
 
Za upis redovnih kolegija ne može biti postavljen preduvjet polaganja izbornih kolegija. 
 
 
Prodekanica za nastavu pojašnjava nazočnim članovima Fakultetskog vijeća da su osmišljena 
i na web stranice Fakulteta postavljana tri nova formulara vezana za studij i studente, a sve 
sukladno Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Izdvojene kategorije novih formulara su: Žalba Dekanici, 
Izvršenje studentskih obaveza i Izjava o izvornosti. Nakon toga, prodekanica za nastavu strpljivo 
je pojasnila članovima Fakultetskog vijeća pojedine stavke teksta naprijed naznačenih 
obrazaca.  Pri tome je naglasila, da će studenti formular Izvršenje studentskih obaveza 
ispunjavati prije nego što pristupe obrani završnog/diplomskog rada.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji predlaže da se prilikom predaje 
završnih i diplomskih radova isti više ne predaju na CD-u već da se isti predaju na neki 
suvremeniji način. Prodekanica za nastavu predlaže da obzirom na usklađenje postojećih 
Pravilnika sa Statutom Fakulteta, a koji će uslijediti uskoro, studenti i na dalje svoje završne i 
diplomske radove predaju na CD-u, a da se u tijeku postupka usklađenja Pravilnika predloži 
drugačiji način predaje. 
Nakon izlaganja prodekanice za nastavu, nazočni članovi Fakultetskog vijeća raspravljali su o 
tekstu Izjave o izvornosti. U raspravi su sudjelovali prof.dr.sc. Gordana Pavlović, izv.prof.dr.sc. 
Livio Racané, izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, akademik Josip Pečarić, izv.prof.dr.sc. Ana 
Sutlović, Agata Vinčić, dipl.inž., prodekanica za nastavu i dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Sandra 
Bischof. 
Po završenoj raspravi dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Sandra Bischof predlaže, a svi su se 
nazočni članovi Fakultetskog vijeća složili da se  iz primjene povlači Izjava o izvornosti dok se 
ne naprave neophodne izmjene..  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno istraživački rad izv.prof.dr.sc. Katarini 
Nini Simončič koja obavještava Fakultetsko vijeće o slijedećem da je od 17-19.07.2018. održana 
je na TTF-u međunarodna konferencija. Kao rezultat iste, Intellect Publisher objavit će zbornik 
do 2021. godine. Nadalje, obavještava da je izašao zbornik: "Teorija i kultura mode: discipline, 
pristupi, interpretacije" izdavač je Tekstilno-tehnološki fakultet, urednici izv.prof.dr.sc. Žarko 
Paić i izv.prof.dr.sc. Krešimir Purgar. Isto tako obavještava da imamo nov projekt na TTF-u, 
voditeljice izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković sa temom: Internacionalizacija 
doktorskog studija 4. 27.07.2018., a započeo je i projekt u kojem smo partneri, voditelj je 
Tehnički muzej. Tema: Skrojena budućnost. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava da je Daniel Domović novi STEM 
koordinator. Ujedno obavještava da je izašao novi pravilnik za STEM stipendije koji se nalazi na 
stranicama TTF pod obavijesti. 
Nadalje, obavještava da 20. rujna 2018.g. u 9h u Tehničkom muzeju počinje "Dan znanstveno 
istraživačkog centra za tekstil". Središnja tema je znanost za kulturnu baštinu, a 19. rujna 2018. 
u Muzeju za umjetnost i obrt održat će se okrugli stol "Postoji li autentična hrvatska moda?". 
Ujedno se zahvaljuje kolegicama doc.dr.sc. Ireni Šabarić i izv.prof.art. Koraljki Kovač Dugandžić 
koje su održale kreativne radionice na temu "Paper dress" i "Op art i tekstil" u svrhu 
popularizacije umjetnosti i dizajna za posjetitelje izložbe 60te u MUO. 
28.rujna 2018. na europskom trgu od 17-22h održat će se "Europska noć istraživača" na kojoj 
sudjeluju kolegice izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar i doc.dr.sc. 
Željko Knezić. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad čestita na njihovoj radionici, koja je 
prošla stroge kriterije odabira i predstavlja boje naše institucije na toj međunarodnoj 
manifestaciji. 
Nadalje, obavještava da će se 17.10. 2018 u HDD održat znanstvena tribina "Obrazovanje u 
modnom dizajnu: izazovi i prepreke" na kojoj sudjeluju u nastavnici naše institucije. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ predstojniku Studijske jedinice Varaždin doc.dr.sc. Željku Kneziću 
koji obavještava Fakultetsko vijeće da je Studijska jedinica u Varaždinu marljivo radila i preko 
ljeta. Imali su nekoliko zapaženih rezultata, a doc.dr.sc. Željko Knezić prezentirat će samo neke 
od njih. Tako su studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta Studijske jedinice Varaždin zajedno sa 
građanima Turističkom zajednicom i gospodinom Bočakom našim bivšim studentom sudjelovali 
su ljetnoj manifestaciji Varaždinska dvorišta. Nadalje, sudjelovali su i na Varaždinskom Špancir 
festu gdje su pobjedniku natječaja za najbolji dizajn uručenecipele koje su izrađene u obrtu 
Bočak prema pobjedničkom dizajnu.. Isto tako, Studijska jedinica Varaždin sudjelovala je u 
popularizaciji znanosti na XX. Međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi. Sudionici su bili 
studenti dizajna obuće iz Studijske jedinice Varaždin zajedno sa Zagrebačkim studentima 
dizajna odjeće i dizajna tekstila. Na međunarodnom festivalu čipke posjedovali smo zasebni 
izložbeni prostor unutar kojeg smo organizirali tri radionice za djecu predškolske i školske dobi 
na kojima su djeca izrađivala elemente čipke. Također predstojnik Studijske jedinice Varaždin 
posebno ističe da su na tom festivalu sudjelovali i na modnoj reviji i to predstavnica dizajna 
tekstila i dizajna odjeće. Izlaganju se priključuje dekanica Fakulteta koja izlaže da je na svim tim 
manifestacijama bila prisutna i ponosna na rad i postignuća naših studenata, te se nada i dalje 
takvim aktivnostima zajedno uz predstojnika. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,15 sati. 
 
 
 
 
 Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
 Vlasta Horvat, v.r.                                                                            Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


