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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/17-77/2 
URBROJ: 251-68-06/3-17 
Zagreb, 6. veljače 2017. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 6. veljače 2017. godine, u predavaonici A-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
9:00 sati. 
 
 
 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Obavijesti dekanice 
1.1.  Prijedlog poboljšanja dokumentacije u cilju ubrzanja postupka prijave, ocjene i 

odobravanja tema doktorskih istraživanja 
2. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

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

Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
4. Izvješće povjerenstva u postupku izbora u počasno zvanje professor emeritus u    

akademskoj godini 2016./2017. za predloženicu prof.dr.sc. Đurđicu Parac Osterman; 
5. Imenovanje Povjerenstva za izbor prof.dr.sc. Đurđice Parac Osterman u počasno 

zvanje professor emeritus  
6. Državna nagrada za znanost za 2016. godinu – podnošenje prijave u kategoriji 

znanstveni novaci; 
6.1. Obrazloženje znanstvenog doprinosa Rozarije Mikić dipl.ing., predloženice za 
državnu nagradu za znanost za 2016. Godinu 

7. Poništenje Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za odjevnu tehnologiju.; 

8. Pokretanje postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, 
grana: anatomija; 
8.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno zvanje predavač 

u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, grana: anatomija;  

9. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje 
predavač, u umjetničkom području, polje: likovna umjetnost, grana: slikarstvo;  
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10. Razrješenje dužnosti voditeljice i članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

11. Imenovanje voditeljice i članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

12.  Izmjene i dopune u povjeri nastave za akademsku godinu 2016./2017.  
     13.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

   13.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
   13.2. diplomskih radova stručnog studija  
   13.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
   13.4. završnih radova stručnog studija 

         13.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
     14.     Obavijesti 

   14.1. Obavijesti dekanice 
    14.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
   14.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
   14.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
   14.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
    14.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

     15.     Razno     
 

 
 
 
 

Ad 1 
 

Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće sa zaprimljenim Prijedlogom poboljšanja 
dokumentacije u cilju ubrzanja postupka prijave, ocjene i odobravanja  tema doktorskih 
istraživanja, u kojem je naglasak na obrazac DR.SC.01/DR.ART.01. 
 

 
 

Ad 2 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavnici studenata koja ističe da su problem ispitni rokovi koji 
su određeni u istom danu i u isto vrijeme, te moli da se prilikom slaganja rokova ti rokovi budu 
bolje raspoređeni. Dekanica Fakulteta ističe da su ispiti javni, te bi trebalo reagirati na vrijeme, a 
ne u zadnji trenutak, te moli da se studenti pismeno obrate prodekanici za nastavu. 
 
 
 

Ad 3 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Odluci Matičnog odbora o 
izboru u znanstveno zvanje. 
 

Ad 4 
 
Prihvaća se Izvješće povjerenstva u postupku izbora u počasno zvanje professor emeritus 
u  akademskoj godini 2016./2017. za predloženicu prof.dr.sc. Đurđicu Parac Osterman. 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
Ad 5 

 
Prihvaća se pokretanje postupka izbora predloženice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Đurđice Parac Osterman, umirovljene redovite profesorice u 
trajnom zvanju, u počasno zvanje professor emerita u akademskoj godini 2016./2017., te su 
imenuje Povjerenstvo za izbor u sastavu: Prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet, predsjednik povjerenstva; Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član i Prof.emeritus Vilko Žiljak, Sveučilište u Zagrebu 
Grafički fakultet, član. 
 

Ad 6 

 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet poticaj za pokretanje postupka za podjelu 
državne nagrade za znanost za 2016. godinu u kategoriji znanstvenih novaka za znanstveno 
područje prirodnih znanosti daje predloženici Rozariji Mikić, dipl.ing. 

 
 

Ad 7 
 

Ne prihvaća se poništenje Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za odjevnu tehnologiju.  
 
 
 

Ad 8 i Ad 8.1. 
 
Prihvaća se pokretanje postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom 
području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana: 
anatomija, te imenovanje Stručnog povjerenstva u ovom postupku, te se imenuje Stručno 
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavač, 
naslovno zvanje, u sastavu: Nenad Kudelić, dr.med., Specijalist neurokirurgije, v.d. Ravnatelja 
Opće bolnice Varaždin, Viši predavač; područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne 
medicinske znanosti, grana anatomija, Sveučilište Sjever – predsjednik Povjerenstva; Dr.sc. 
Tomislav Novinščak, dr.med., Specijalist opće kirurgije, Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu 
međimurske županije, Viši predavač; područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana kirurgija, Sveučilište Sjever – član Povjerenstva i Andrej Pal, 
dr.med., Specijalist radiološke dijagnostike, Predavač; područje biomedicina i zdravstvo, polje 
kliničke medicinske znanosti, grana radiologija, Sveučilište Sjever – član Povjerenstva. 
 

 
Ad 9 

 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u 
postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavač, u umjetničkom području, polje: likovna 
umjetnost, grana: slikarstvo, te se  Lea Popinjač, magistra edukacije likovne kulture i viši modni 
dizajner izabire se u nastavno zvanje predavača, naslovno zvanje u Umjetničkom području 
polje: Likovna umjetnost, grana: Slikarstvo. 
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Ad 10 
 

Prihvaća se razrješenje članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta radi isteka mandata, s danom 6. veljače 2017. godine i to: 
Doc.dr.sc. Anita Tarbuk, ERASMUS/ECTS koordinator, voditeljica Ureda 
Izv.prof.art. Andrea Pavetić,  prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju, članica 
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, voditeljica CEEPUS programa, članica 
Sanja Projić, Studentska referada, članica 

 

 
 

Ad 11 
 

Prihvaća se imenovanje voditeljice i članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i to: 
1. Izv.prof.art. Andrea Pavetić, Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju,  

- Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta i  

- Koordinatorica programa CEEPUS Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 

2. Izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 
- ECTS koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

3. Dr.sc. Emilija Zdraveva, poslijedoktorand 
- Koordinatorica programa ERASMUS+ Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta i 
- Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
4. Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
     -       članica 
 
 
 
 

Ad 12 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici na nastavu koja obavještava Fakultetsko vijeće da će 
Izmjene i dopune u povjeri nastave biti na slijedećem Fakultetskom vijeću u ožujku.  
 

 

Ad 13 

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

 
 

Ad 14 
Obavijesti 

     
14.1. Obavijesti dekanice 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko da je završno Financijsko izvješće na vrijeme 
predano. Nadalje napominje, da je Inventura ove godine kasnila, te moli da se slijedeća 
inventura započne što ranije, kako ne bi bili ponovno u zakašnjenju sa izradom završnom 
računa. 
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31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Prodekanica na nastavu podsjeća Fakultetsko vijeće da su upisi u ljetni semestar od 20. veljače 
do 3. ožujka 2017., te moli predstojnike Zavoda da do kraja tjedna dostavite prijedloge 
povjerenstava za komisijske ispite.  
Nadalje, prodekanica za nastavu moli sve mentore studenata na Tehnologijadi da informiraju 
studente da se prijave za radove, te da se sažetci dostave izv.prof.dr.sc. Mariu Cetini i 
prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Branki Vojnović. 
  
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je Natječaj za 
dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“ za ak.god. 2016./2017. otvoren zaključno do 30. lipnja 
2017.g. Nadalje, obavještava da je Natječaj za dodjelu nagrade „Andrija Mohorovičić otvoren do 
30. lipnja 2017. godine. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava o najavljenom 15. Festivalu znanosti 
koji će biti održan od 24. – 29. travnja 2017.g. Glavna tema 15. festivala znanosti je VRIJEME, 
ali se, kao i prijašnjih godina, Festival bavi i svim drugim znanstvenim temama koje bi mogle biti 
zanimljive i poučne širokoj javnosti. Ove godine je i 160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića 
(1857-1936.). Većina aktivnosti u Zagrebu tradicionalno se održava u Tehničkom muzeju 
„Nikola Tesla“, no i ove godine fakulteti i ostali suorganizatori mogu, u skladu s mogućnostima, 
organizirati aktivnosti u svojim prostorima. Sažetci se šalju do 24. veljače, a program se 
zaključuje 3. ožujka 2017.g.  
 
Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju obavještava da će se u četvrtak 9. 
veljače održati Tribina za međunarodnu suradnju za studente i nastavnike. 
 
 
31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
  
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
 
31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
 
31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
 
31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 10 minuta. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                              Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                             Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


