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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

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

Z A P I S N I K 
 

10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 17. srpnja 2017. godine, u predavaonici A-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom 
u 9:00 sati. 
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočan 48 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
 
 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Obavijesti Dekanice Fakulteta sa 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 11. srpnja 2017. godine; 

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. Odluka o donošenju Statuta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

5. Poništenje Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docent u Interdisciplinarnom području 
znanosti, izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Klasa: 602-04/16-77/8, Urbroj: 251-68-
06/3-16-12 od 19. rujna 2016.g.; 
 
5.1.  Poništenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) 

na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docent u Interdisciplinarnom 
području znanosti, izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i 
urbanizam, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Klasa: 602-04/16-
77/8, Urbroj: 251-68-06/3-16-11 od 19. rujna 2016.g.; 
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6. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno 
zvanje viši predavač, u Interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja 6.05. 
povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam), na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu; 
 
6.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje viši predavač, u Interdisciplinarnom 
području znanosti (izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i 
urbanizam), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

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

znanstveno-nastavno zvanje docenta, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, 
polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju; 

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

razvojno radno mjesto I. vrste  u znanstveno-nastavno zvanje docenta, u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za odjevnu tehnologiju; 

 
8. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 

komponente u postupku izbora doc.mr.art. Jasminke Končić u umjetničko-nastavno 
zvanje izvanredne profesorice; 
 

9. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora doc.art. Pauline Jazvić u umjetničko-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice; 

 
10. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 

komponente u postupku izbora doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić u umjetničko-
nastavno zvanje izvanredne profesorice; 
 

11. 4. Izmjena i 3. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2017. godinu; 

 
12. Raspisivanje Natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2017./2018. na 

Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ Public call 
for admission to enrol students in the academic year 2017./2018. in the Postgraduate 
doctoral study program TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY to obtain the 
academic degree of PhD; 

 
13. Povjera nastave za akad.god. 2017./2018.;  

 
       14.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

     14.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       14.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       14.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       14.4.  završnih radova stručnog studija 
       14.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
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       15. Obavijesti 

    15.1. Obavijesti dekanice 
     15.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    15.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    15.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    15.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
     15.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
         16. Razno     
 
 
 

Ad 1 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 348. ak.god. (2016./2017.)  održane 11. srpnja 2017. godine ističući najvažnije točke 
Dnevnog reda koje su bile vezane za naš Fakultet, a to su Donošenje odluke o sastavu i načinu 
izbora članova Senata i vijeća područja Sveučilišta u Zagrebu za slijedeće mandatno razdoblje 
kojom se revidiraju vijeća područja pa tako u Vijeću tehničkog područja ostaju tri predstavnika, a 
novina je da će naš Fakultet imati i predstavnika u umjetničkom području. Također je novina da 
će se u Vijeću humanističkog područja u koje će birati tri člana, jedan od njih biti iz naše 
sastavnice. Nadalje, Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće da je donesena Odluka o 
izboru Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“, te je za 
jednog od člana Povjerenstva izabrana prof.emerit. Ana Marija Grancarić.  
 
 

 
Ad 2 

 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 
 
 

Ad 3 
 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Vijeća društveno-
humanističkog područja. 
 

 
Ad 4 

 
Dekanica Fakulteta i Tajnica Fakulteta obrazlažu razloge donošenja Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Nakon dugotrajne rasprave provedeno je tajno 
glasanje, te je donesen Statut Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 

Ad 5 
 

Prihvaća se poništenje Odluke o pokretanju postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docent u Interdisciplinarnom području znanosti, izborna 
polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, na neodređeno vrijeme u punom 
radnom vremenu Klasa: 602-04/16-77/8, Urbroj: 251-68-06/3-16-12 od 19. rujna 2016.g. 
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Ad 5.1. 
 

Obzirom da Natječaj nije niti raspisani nije potrebno donositi Odluku o poništenju Odluke o 
raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u Interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja 6.05. povijest 
umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 
Klasa: 602-04/16-77/8, Urbroj: 251-68-06/3-16-11 od 19. rujna 2016.g., te obzirom da natječaj 
nije niti raspisan nije potrebno donositi odluku. 
 

Ad 6 

Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavno zvanje viši predavač, u Interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja 6.05. 
povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam), na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za 
izbor u nastavno zvanje viši predavač, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; doc.dr.sc. Irena Šabarić, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Fedja 
Vukić, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna - član Povjerenstva. 
 

 
 

Ad 7 
 

Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje 
mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - 
predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki 
fakultet  - članica Povjerenstva i doc.dr.sc. Simona Jevšnik, Univerzitet u Banjoj Luci - članica 
Povjerenstva 

 
Ad 8 

 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora doc.mr.art. Jasminke Končić u umjetničko-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice, te se imenovana izabire u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 

Ad 9 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora doc.art. Pauline Jazvić u umjetničko-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice, te se imenovana izabire u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 



5 

 

 
 

Ad 10  
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić u umjetničko-nastavno 
zvanje izvanredne profesorice, te se imenovana izabire u umjetničko-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana: 
slikarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane 
Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 11 
 

Prihvaća se 4. izmjena i 3. dopuna Plana nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 12 
 

Prihvaća se raspisivanje javnog natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2017./2018. na 
Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu/ Public call for admission to enrol students in the 
academic year 2017./2018. in the Postgraduate doctoral study program TEXTILE SCIENCE 
AND TECHNOLOGY to obtain the academic degree of PhD at the University of Zagreb Faculty 
of Textile Technology.  
 
 

Ad 13 
 

Prihvaća se i donosi Izvedbeni plan nastave za preddiplomske sveučilišne studije Tekstilna 
tehnologija i inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2017./2018.  
 
Prihvaća se i donosi Izvedbeni plan nastave za diplomske sveučilišne studije Tekstilna 
tehnologija i inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2017./2018.  
 
Prihvaća se i donosi Izvedbeni plan nastave za preddiplomski stručni studij Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija za akademsku godinu 2017./2018.  
 
 
 

Ad 14 
 

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

 
Ad 15 

 
15.1. Obavijesti dekanice 

 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti, budući je Dekanica Fakulteta svoje obavijesti 
već iznjela u prijašnjim točkama.  
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15.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ Prodekanici za nastavu koja obavještava Fakultetsko vijeće da od 
18. do 21. srpnja 2017.g. predstoje upisi u I. godinu prema razredbenom postupku koji je 
proveden početkom srpnja na provjerama likovnih izražavanja na smjeru TTI i IDTO. Od 10 
prijavljenih kandidata koji su pristupili razredbenom ispitu zadovoljilo je 5 kandidata, a na smjeru 
TMD od 19 prijavljenih kandidata koji su pristupili razredbenom ispitu zadovoljilo je 5 kandidata, 
na smjeru TMD od 119 prijavljenih kandidata zadovoljilo je 55 kandidata, dok na provjeri 
sposobnosti likovnog izražavanja za Dizajn obuće u Varaždinu od 3 kandidata koji su došli na 
provjeru, na žalost nitko nije zadovoljio tu provjeru. Nadalje, obavještava da je prema izlistaju iz 
ISVU sustava ukupno je zainteresirano za smjer TTI 124 kandidata, a to su kandidati koji su se 
izjasnili da im je to prvi izbor. Isto tako, obavještava da je za smjer TOOT na stručnom studiju 
ukupno bilo zainteresiranih 44 kandidata, pri čemu je prvi izbor 5 kandidata, drugi izbor 6 
kandidata i treći izbor 5 kandidata, što je otprilike 15-tak kandidata, pa se pretpostavlja da bi se 
eventualno oni mogli upisati. Prodekanica za nastavu moli nastavnike, obzirom da su ispitni 
rokovi pri kraju, da upisuju redovito ocjene u ISVU sustav.  
 
 
15.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  

 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 
 
15.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 
 
15.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 
 

15.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 

Ad 16 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 14 sati i 30 minuta. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila:                                                                                            Dekanica: 
 
 
    Vlasta Horvat, v.r.                                                                          Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 
 


