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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-19/18-01/03 
URBROJ: 251-68-06/3-18-2a 
Zagreb, 29. listopada 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 22. listopada 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 44 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja moli da se točka 13. ukloni s 
današnjeg Dnevnog reda jer smatra da je ovo izuzetno važna tema o kojoj se treba raspravljati 
na Dekanskom kolegiju, a isti nije održan, vjerojatno radi pomanjkanja vremena, te iz razloga 
da se izbjegne dugotrajna rasprava na ovom Vijeću, ljubazno moli dan se točka 13. danas ne 
razmatra. Nadalje, napominje, da obzirom da se u današnji Dnevni red nije stavila točka 
„imenovanje Vijeća TSRC-a“, smatra da je logično da ove dvije točke budu na slijedećem 
Fakultetskom vijeću. Isto tako, napominje, da Fakultetsko vijeće ne zna prijedlog članova, te 
da bi bilo dobro da u buduće prijedlog bude stavljen kako bi ga svi mogli vidjeti, a ujedno i po 
potrebni predložiti neke druge članove.  
Dekanica Fakulteta odgovara da se izmjene i dopune Dnevnog reda prema Poslovniku o radu 
Fakultetskog vijeća dostavljaju 24 sata prije održavanja sjednice, te se prijedlog ne može 
usvojiti. Dekanica izvješćuje da će ubuduće prijedlozi povjerenstava biti stavljeni na vrijeme na 
sučelje Merlin. Prilog raspravi o značenju i ulozi Vijeća doktorskog studija i voditelja VDS-a 
dale su prof.dr.sc. Edita Vujasinović i prof.dr.sc. Tanja Pušić. 
 
Dekanica Fakulteta daje Dnevni red na glasovanje. 
 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća 36 „za“, 2 „protiv“ i 7 „suzdržani“ 
prihvaća se slijedeći 

 

Dnevni red : 
 

1. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
            u 350. ak.god. (2018./2019.)  održane 16. listopada 2018. godine 

 
3. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
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4. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 

5. Stavljanje van snage Odluke o izboru člana i zamjenika Senata Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta i izboru članova Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-
17-5 od 16. listopada 2017. godine 

6. Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za izbor u Senat Sveučilišta u Zagrebu 

6.1.  Prijedlog članova i zamjenika članova ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno 
tehnološkog fakulteta za izbor u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 

7. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 
 
7.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

 
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. Prijedlog imenovanja 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 doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  

 
9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Maje 

Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija  

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 
redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

 
11. 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: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu 
tehnologiju 

 
12. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju 

na  Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/147-77/2, 
Urbroj: 251-68-06/3-17-10 od 6. veljače 2017. godine 
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12.1. Imenovanje članova Ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

13.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-
06/3-17-4 od 16. listopada 2017. godine 
 
13.1.    Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

14. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju 
stručnih izvješća za napredovanje nastavnika usvojene na 11. redovitoj sjednici 
Fakultetskog vijeća u ak.god. 2012./2013. Klasa: 602-04/13-01/140, Urbroj: 251-68-
06/1-13-22 od 23. rujna 2013.g. 

 
14.1. Imenovanje članova Povjerenstva za unifikaciju stručnih izvješća za izbor u 

zvanja 
 

15.  Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave 
u zimskom semestru 2018./2019. na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Sveučilišnom preddiplomskom studiju 
kazališno oblikovanje privremenog Odsjeka za primijenjenu umjetnost, za kolegije 
Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnih kostima 1 (ukupno norma sati 
82,5) i Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnih kostima 3 (ukupno norma 
sati 82,5) 

 
16.  Ishodi učenja po kolegijima na doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija 

ak.god. 2017./2018. 
 
17.  Godišnje Izvješće o radu doktorskog studija (DR.SC.-09) 
 
18.  Godišnja Izvješća o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog   

fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine: 
 

18.1.    Godišnja izvješće o radu Zavoda i Studijske jedinice Varaždin 
  

18.1.1.   Zavod za materijale, vlakna i ispitivanja tekstila  
18.1.2.    Zavod za projektiranje i menadžment tekstila  
18.1.3.    Zavod za odjevnu tehnologiju  
18.1.4.    Zavod za dizajn tekstila i odjeće  
18.1.5.    Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti  
18.1.6.    Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju  
18.1.7.    Zavod za primijenjenu kemiju  
18.1.8.    Studijska jedinica Varaždin (Dislocirani stručni studij u Varaždinu)  
              
 
18.2.    Godišnja izvješća o radu Centara i Galerije  

 
18.2.1.    Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn  
(CTD) 
18.2.2.    Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC)  
18.2.3.    Centar za cjeloživotno obrazovanje (COBRA)  
18.2.4.    Centar za e-učenje  
18.2.5.    Centar za kreativno tkanje  
18.2.6.    TTF Galerija   
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18.3.    Godišnja izvješća o radu Ureda 
 

18.3.1.     Ured za izdavačku djelatnost (UID)  
18.3.2.     Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)  
18.3.3.     Ured za projekte  

 
 

18.4.    Godišnja izvješća o radu Vijeća i Odbora  
 

18.4.1.    Vijeće doktorskog studija (VDS)  
18.4.2.     Odbor za nastavu  
18.4.3.     Odbor za znanstvenoistraživački i umjetnički rad  

         18.4.4.     Knjižnični odbor 
         18.4.5.     Odbor za zaštitu na radu 
         18.4.6.    Odbora za odnose s javnošću (OOJ) 
  
 

18.5.      Godišnja izvješća o radu Povjerenstava  
 

18.5.1.   Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom  
 
 

18.6.      Godišnja izvješća studenata  
 

18.6.1.   Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
18.6.2.   Sportska udruga Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog   fakulteta  

 
 

18.7.      Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
   (AMCA TTF)  

 
19.  Prijedlog upisnih kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. 
 

20.   Donošenje Izvedbenog plana nastave za sveučilišni poslijediplomski studij Tekstilna 
znanost i tehnologija u ak.god. 2018./2019. 

 
21. 6. Izmjena i 6. Dopuna Plana nabave za 2018. godinu  

 
22.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       22.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       22.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       22.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       22.4.  završnih radova stručnog studija 
         22.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

23.    Obavijesti 

    23.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    23.2. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    23.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
    23.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 

24.     Razno     
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Ad 1 

Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Senata Sveučilišta u 
Zagrebu o izboru izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale u znanstveno-nastavno zvanje redovite 
profesorice, ističući njena najvažnija postignuća i doprinose u radu Fakulteta i cjelokupne 
akademske zajednice, te joj čestita i uručuje Potvrdnicu. Fakultetsko vijeće također čestita na 
izboru.  

 
 
 

Ad 2 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. ak.god. (2018./2019.)  održane 16. listopada 2018. godine 
 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 350. ak.god. (2018./2019.)  održane 16. listopada 2018. godine ističući važne točke 
dnevnog reda za našu instituciju. Daje informaciju o prijedlogu novog modela programskog 
financiranja Sveučilišta i trenutnom stanju.  
Povodom 350. godina rada Sveučilišta dana 3. studenoga 2018. u HNK će biti održana 
svečana sjednica Senata. 
Vezano za izvješća o upisima u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 
diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak.god. 2018./2019. upisano je 10954 studenta, 
što iznosi otprilike 84,4% od ukupne upisne kvote, te je to pad u odnosu na prošlu godinu kada 
je kvota bila popunjena 88,98%. 
Deaknica izvješćuje o odluci Senata o davanju suglasnosti Dekanici Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Gordani Pavlović za poduzimanje pravnih radnji u 
ime i na račun Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnose na projekt  
„Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC)“, KK. 
01.1.1.02.0024. Ujedno čestita prof.dr.sc. Sandri Bischof voditeljici ovog projekta koja će taj 
projekt i voditi. Fakultetsko vijeće se pridružuje čestitkama. 

 
 
 
 

Ad 3 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o dobivenoj Odluci o financiranju projekta 
internacionalizacije našeg doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija (voditeljica 
projekta izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković) u maksimalnom iznosu prihvatljivih 
troškova u visini 1.787.850,91 kn od kojih su u tom iznosu i bespovratna sredstva, te je, a 
partner je SRCE. Potpisivanje projekta je bilo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a po 
ovlaštenju Dekanice prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.sc. Iva Rezić 
potpisala je Ugovor. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković koja informira 
Fakultetsko vijeće o tome što će sve biti tim Projektom financirano, odnosno obuhvaćeno.  
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o predloženicima za posebno priznanje za 
postignuti uspjeh od međunarodnog značaja u ak.god. 2017./2018. koji se dodjeljuje od strane 
Rektora povodom dana Sveučilišta u Zagrebu. Zaprimljeno je nekoliko prijedloga, dva iz 
umjetničkog i jedan iz tehničkog područja. Odabran je student Damir Begović koji je diplomirao 
na smjeru Modni dizajn, te je dato obrazloženje o njegovoj izložbi EX-vonia. Kolekcija EX-
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vonia nastala je u okviru izrađenog i u rujnu 2008.g. obranjenog diplomskog rada pod nazivom 
„Migracije i moda u kontekstu održivosti nacionalnog identiteta“ pod mentorstvom 
izv.prof.mr.art. Jasminke Končić, te je ista nagrađena 1. nagradom na prestižnom natjecanju 
za mlade modne dizajnere ID International Emerging Designer Awards 2018. održanom u 
svibnju 2008.g. u Dunedin-u, New Zeland.  

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
detaljno informira Fakultetsko vijeće o upisu studenata na dan 18. listopada 2018.g.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja obavještava Fakultetsko vijeće da je raspisan natječaj za 
akademsku mobilnost u 2019.g. od strane Sveučilišta u Zagrebu koji se sastoji od četiri stavke 
koje obuhvaćaju odlaznu mobilnost, prekograničnu mobilnost, mobilnost doktorskih studenata i 
dolaznu mobilnost. Okvirni budžet ovo natječaja je 990.000,00 i sve informacije i detalji o 
samom natječaju se mogu pronaći na stranicama Sveučilišta kao i na stranicama našeg 
Fakulteta. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o vrlo važnim događanjima koja nas 
očekuju u 2019.g. kao što su skup TZG koji će se održati krajem siječnja 2019.g., zatim Dan 
Fakulteta koji će isto biti u siječnju 2019.g. te Tehnologijada u svibnju 2019.g. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će se krajem studenoga 2018.g. održati 
još jedna važna manifestacija, a to je Smotra Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja obavještava Fakultetsko vijeće o 
važnoj obljetnici, a to je 350. godina rada Sveučilišta u Zagrebu, a slijedeće godine 
predstavljamo 100 godina utemeljenja Visoke tehničke škole, te je naš predstavnik prof.dr.sc. 
Zlatko Vrljičak koji će za slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća detaljnije pripremiti obavijest o 
istome. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji moli da se vezano za skup 
TZG-a uvrste tematska područja vezano uz problematiku obuće, kože i galanterije. 
 
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o primopredaji dužnosti koja nije bila izvršena 
na uobičajen način. Na prvom sastanku koji je inicirala bivša Dekanica prof.dr.sc. Sandra 
Bischof nije bila potpuna, a na drugom sastanku kojeg je sazvala 17. listopada 2018.g. bila je 
prisutna samo prof.dr.sc. Edita Vujasinović. Nakon toga je primopredaja izvršena putem 
urudžbenog zapisnika.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja pojašnjava da uobičajen način 
primopredaje ne postoji niti na jednoj instituciji pa tako niti na našoj, da je činjenica da na 
prvom sastanku primopredaja nije bila potpuna, te da je dogovorena nadopuna. Nadalje, 
napominje da se ispričala za nedolazak na drugi sastanak i da je dokumentacija naknadno 
predana putem urudžbenog zapisnika. 
 

 
Ad 4 

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 

Ad 5 
Stavljanje van snage Odluke o izboru člana i zamjenika Senata Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta i izboru članova Vijeća tehničkog područja Sveučilišta  

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
Klasa: 602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-5 od 16. listopada 2017. godine 
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Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i utvrđivanju članova i zamjenika članova Vijeća 
tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/17-
77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-5 od 16. listopada 2017.g. 
 

 

Ad 6 
Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta za izbor u Senat Sveučilišta u Zagrebu 

Utvrđuje se da su za člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta izabrani: 
 

1.1. Prof.dr.sc. Gordana Pavlović,  članica    
1.2.  Izv.prof.dr.sc. Iva Rezić, zamjenica za članicu prof.dr.sc. Gordanu  Pavlović 
 
 

 
 

Ad 6.1. 
Prijedlog članova i zamjenika članova ispred Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta za izbor u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 

Utvrđuje se da su za članove Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta izabrani: 
 

2.1 .     Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, članica po funkciji 
2.2 .     Izv.prof.dr.sc. Iva Rezić, članica 
2.3.      Prof.dr.sc. Tanja Pušić, članica 
 
te zamjenici: 
 
2.1. Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, zamjenica za članicu prof.dr.sc. Gordanu 

Pavlović 
2.2. Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, zamjenica za članicu izv.prof.dr.sc. Ivu Rezić 
2.3. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, zamjenica za članicu prof.dr.sc. Tanju Pušić 
 

 

 

Ad 7 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 
u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

 
Pokreće se postupak za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanrednog profesora, u znanstvenom području: Tehničke  znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 
u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. 
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Ad 7.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 

I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim 

radnim vremenom, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 
 

Imenuje se Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila u sastavu: izv.prof.dr.sc. 
Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet– predsjednica 
Povjerenstva; prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Jelena Macan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije - članica Povjerenstva. 
 

 
 

Ad 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 
 

Pokreće se postupak za izbor 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. 

 
 

 
Ad 8.1. 

Prijedlog imenovanja 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 

 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću Prijedlog imenovanja 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. 
Prijedlog povjerenstva je red.prof.art. Snježana Vego, red.prof.art. u mirovini Zlatko Kauzlarić 
Atač i izv.prof.art. Irena Sušac.  
Dekanica Fakulteta napominje kako se s red.prof.art. Snježanom Vego konzultirala o ovom 
prijedlogu povjerenstva. Prof.dr.sc. Sandra Bischof napominje da red.prof.art. u mirovini Zlatko 
Kauzlarić Atač nije kostimograf te da ne može biti u Povjerenstvu. Slijedom toga, Dekanica 
Fakulteta predlaže da umjesto red.prof.art. u mirovini Zlatka Kauzlarića Atača bude 
izv.prof.art.dr.sc. Saša Došen s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.  
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Heleni Schultheis Edgeler koja smatra da to nije 
argument jer je red.prof.art. u mirovinu Zlatko Kauzlarić Atač profesor Likovne akademije koji 
se bavio scenografijom te smatra da može biti u Povjerenstvu.  
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Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja također smatra da 
profesor Kauzlarić Atač može biti u Povjerenstvu uz profesoricu Vego koja je predložena za 
predsjednicu Povjerenstva. Nadalje, Dekanica Fakulteta napominje da je već ranije ukazala da 
se članovi Zavoda moraju usuglasiti oko izbora povjerenstva te pripremljeni prijedlog dostaviti 
Fakultetskom vijeću.  
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Ireni Šabarić koja pojašnjava da je Zavodski sastanak 
trebao biti održan u petak, međutim nije bilo kvoruma.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja smatra da mi nemamo ovlaštenje za 
provođenje ovakvog izbora, te da mi trebamo predložiti samo jednog člana u ime Fakulteta i 
cijeli predmet poslati na Fakultet koji ima ovlaštenje za provođenje ovog izbora.  
Dekanica Fakulteta daje riječ tajnici Sanji Miletić, mag.iur. koja napominje da se radi o 
natječaju koji se ne upućuje drugoj sastavnici jer nitko nije ovlašten provoditi izbor obzirom da 
se radi o kostimografiji, već provođenje izbora pripada Matičnom odboru, te iz tog razloga mi i 
predlažemo tri člana Matičnom odboru. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja pojašnjava da mi dajemo prijedlog 
članova povjerenstva Matičnom odboru, te se točka trebala zvali „Prijedlog stručnog 
povjerenstva….“. Nadalje, napominje, da će Matični odbor odlučiti hoće li prihvatiti naš 
prijedlog ili će promijeniti članove Povjerenstva.  
Obzirom da se radi o dva različita mišljenja, Dekanica Fakulteta predlaže da se glasa za oba 
prijedloga povjerenstva. 
 
Daje se prvi prijedlog Povjerenstva na glasovanje:  
 
1. Red.prof.art. Snježana Vego, TTF 
2. Red.prof.art. u mirovini Zlatko Kauzlarić Atač, ALU 
3. Izv.prof.art. Irena Sušac; ADU 
 
Temeljem glasovanja prisutnih 44 članova Fakultetskog vijeća prijedlog nije izglasan. 
 
 
 
Daje se drugi prijedlog na glasovanje: 
 
1. Red.prof.art. Snježana Vego, TTF 
2. Izv.prof.art.dr.sc. Saša Došen, Akademija za umjetnost i kulturu Osijek 
3. Izv.prof.art. Irena Sušac, ADU 
 
Temeljem glasovanja prisutnih 45 članova Fakultetskog vijeća prijedlog nije izglasan. 
 

 
Ad 9. 

Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
  

i 
 

Ad 9.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u 

znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija 

 
Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija te se imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu 
doc.dr.sc. Maju Somogyi Škoc, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Edita 
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Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet- članica Povjerenstva i 
prof.dr.sc. Jelena Macan, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - 
članica Povjerenstva. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ad 10 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: 

Strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
 

Dr.sc. Željko Šomođi, redoviti profesor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Strojarstvo, 
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane 
Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

 
 

Ad 11 
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: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju 
 
Dr.sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, viša asistentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju jer 
ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
 

Ad 12 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju na  

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/147-77/2, Urbroj: 251-
68-06/3-17-10 od 6. veljače 2017. godine 

 
Razrješuju se dužnosti članovi Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 22. listopada 2018. godine, i to: 

 
1. Red.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. Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 
- ECTS koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
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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 12.1. 
Imenovanje članova Ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

U Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
imenuju se kako slijedi: 
 

1. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju,  
- Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 2.   Red.prof.art. Andrea Pavetić, Koordinatorica programa CEEPUS Sveučilišta u 

Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
3.   Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 

- ECTS koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
4.   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 

  5.   Doc.dr.sc. Alica Grilec, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica 
6.     Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta - članica 
 
 

Ad 13 
 

Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-4 od 16. 

listopada 2017. godine 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću stavljanje van snage Odluke o imenovanju 
Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 
602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-4 od 16. listopada 2017. godine. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja moli da se Fakultetsko vijeće 
upozna sa novim prijedlogom članova kako bi moglo ispravno glasati. 
Prikazom na projekcijskom platnu Dekanica Fakulteta predlaže imenovanje članova Vijeća 
doktorskog studija. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Liviu Racanéu, prof.dr.sc. Tanji Pušić, prof.dr.sc. 
Editi Vujasinović, prof.dr.sc. Stani Kovačević i prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju. 
Dekanica Fakulteta podržava diskusiju, ali daje točku Dnevnog reda na glasovanje. 
Temeljem prisutnih 40 članova Fakultetskog vijeća, točka Dnevnog reda nije izglasana. 

 
 

Ad 13.1. 
Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
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Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo rasprave, obzirom da prethodna točka Dnevnog reda nije 
izglasana. 

 
 
 
 
 
 

Ad 14 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih 
izvješća za napredovanje nastavnika usvojene na 11. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u 
ak.god. 2012./2013. Klasa: 602-04/13-01/140, Urbroj: 251-68-06/1-13-22 od 23. rujna 2013.g. 

 
Razrješava se dužnosti Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za 
napredovanje nastavnika u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
predsjednik povjerenstva 

2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, članica 
3. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 

članica. 
 

 
 

Ad 14.1. 
Imenovanje članova Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za 

napredovanje nastavnika 
 

Imenuje se Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje 
nastavnika, u sastavu: 
 
Za područje Tehničkih znanosti:                1. Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, predsjednik 
                                                                  2. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, članica 
                                                                      3. Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, članica 
 
Za područje Prirodnih znanosti:                 1. Izv.prof.dr.sc. Livio Racané, član 
 
Za Umjetničko područje:                             1. Red.prof.art. Andrea Pavetić, članica 
 
Za područje Društvenih znanosti i 
Za područje Humanističkih znanosti          1. Izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, član 
 
 
U 14:11 Dekanica Fakulteta predlaže pauzu od desetak minuta. 

 
 
Nakon pauze u 14:25 nastavlja se sjednica Fakultetskog vijeća. 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum, prisutno je 38 članova Fakultetskog vijeća što čini 
natpolovičnu većinu, te se sjednica može nastaviti.  
 

 
Ad 15 

Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave u 
zimskom semestru 2018./2019. na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, na Sveučilišnom preddiplomskom studiju kazališno oblikovanje 
privremenog Odsjeka za primijenjenu umjetnost, za kolegije Povijest odijevanja i analitičko 
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oblikovanje povijesnih kostima 1 (ukupno norma sati 82,5) i Povijest odijevanja i analitičko 
oblikovanje povijesnih kostima 3 (ukupno norma sati 82,5) 

 
Izv.prof.dr.sc. Katarini Nini Simončič daje se suglasnost za izvođenje nastave u zimskom 
semestru 2018./2019. na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, na Sveučilišnom preddiplomskom studiju kazališno oblikovanje 
privremenog Odsjeka za primijenjenu umjetnost, za kolegije Povijest odijevanja i analitičko 
oblikovanje povijesnih kostima 1 (60 norma sati) i Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje 
povijesnih kostima 3 (60 norma sati). 
 

 
 

Ad 16 
Ishodi učenja po kolegijima na doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija  

za ak.god. 2017./2018. 
 

Prihvaćaju se ishodi učenja po kolegijima na doktorskom studiju Tekstilna znanost i 
tehnologija (TZT) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 
2017./2018.  
 

 
 

Ad 17 
Godišnje Izvješće o radu doktorskog studija (DR.SC.-09) 

 
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu doktorskog studija (DR.SC.-09) Tekstilna znanost i 
tehnologija (TZT) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 
2017./2018.  
 

 
 

Ad 18 
Godišnja Izvješća o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine: 
 

18.1.    Godišnja izvješće o radu Zavoda i Studijske jedinice Varaždin 
  

18.1.1.   Zavod za materijale, vlakna i ispitivanja tekstila  
18.1.2.    Zavod za projektiranje i menadžment tekstila  
18.1.3.    Zavod za odjevnu tehnologiju  
18.1.4.    Zavod za dizajn tekstila i odjeće  
18.1.5.    Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti  
18.1.6.    Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju  
18.1.7.    Zavod za primijenjenu kemiju  
18.1.8.    Studijska jedinica Varaždin (Dislocirani stručni studij u Varaždinu)  
              
 
18.2.    Godišnja izvješća o radu Centara i Galerije  

 
18.2.1.    Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn  
(CTD) 
18.2.2.    Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC)  
18.2.3.    Centar za cjeloživotno obrazovanje (COBRA)  
18.2.4.    Centar za e-učenje  
18.2.5.    Centar za kreativno tkanje  
18.2.6.    TTF Galerija   
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18.3.    Godišnja izvješća o radu Ureda 

 
18.3.1.     Ured za izdavačku djelatnost (UID)  
18.3.2.     Ured za međunarodnu suradnju (IRO TTF)  
18.3.3.     Ured za projekte  

 
18.4.    Godišnja izvješća o radu Vijeća i Odbora  

 
18.4.1.    Vijeće doktorskog studija (VDS)  
18.4.2.     Odbor za nastavu  
18.4.3.     Odbor za znanstvenoistraživački i umjetnički rad  

         18.4.4.     Knjižnični odbor 
         18.4.5.     Odbor za zaštitu na radu 
         18.4.6.    Odbora za odnose s javnošću (OOJ) 
  
 

18.5.      Godišnja izvješća o radu Povjerenstava  
 

18.5.1.   Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom  
 
 

18.6.      Godišnja izvješća studenata  
 

18.6.1.   Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
18.6.2.   Sportska udruga Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog   fakulteta  

 
 

18.7.      Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
   (AMCA TTF) 
 
 
 

Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine. 
 

 
 
 

Ad 19 
Prijedlog upisnih kriterija za upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju upisni kriteriji za upis studenata u I. godinu preddiplomskih 
sveučilišnih studija i preddiplomskog stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. 

 
 
 

Ad 20 
Donošenje Izvedbenog plana nastave za sveučilišni poslijediplomski studij 

Tekstilna znanost i tehnologija u ak.god. 2018./2019. 
 

Donosi se izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i 
tehnologija za akademsku godinu 2018./2019.  
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Ad 21 

6. Izmjena i 6. Dopuna Plana nabave za 2018. godinu 
 

Prihvaća se 6. izmjena i 6. dopuna Plana nabave za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

 
Ad 22 

Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       22.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       22.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       22.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       22.4.  završnih radova stručnog studija 
         22.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
 
 
 

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

Studij: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN 
Smjer: MODNI DIZAJN 

 
1.           Marija Zrilić – Projektiranje kolekcije muških anoraka (PONOVNA PRIJAVA TEME -       

ISTEK STARE) 

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

2. izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak, član 
3. doc. dr. sc. Renata Hrženjak, član 
4. ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač, zamjenik člana  

Mentor: izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak  
 

 
 

Ad 23 
Obavijesti 

 

    23.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstojnici Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju izv.prof.dr.sc. 
Martinii Iri Glogar koja obavještava Fakultetsko vijeće da su zaprimili mailom Odluku dekanice 
u kojoj piše: „Zbog preraspodjele poslovnog prostora, zaposlenici smješteni u poslovnom 
prostoru A-103 preseljavaju se u učionicu B-102. Preseljenje je potrebno izvršiti do 
31.10.2018.g. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“. Zavod je dostavio očitovanje 
na Odluku koji je urudžbiran.  
Dekanica Fakulteta smatra da preseljenje ne bi trebalo biti na Dnevnom redu Fakultetskog 
vijeća, jer o tome ne odlučuje Fakultetsko vijeće, ali će svim članovima Fakultetskog vijeća dati 
transparentno obrazloženje ove njene Odluke. Odluka je vezana za najavljena predstojeća 
događanja na našem Fakultetu za koja treba jedna reprezentativna prostorija kao što je 
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Vijećnica Fakulteta, napominjući da su to događaji kao što su TZG 2019.g., primanje gostiju i 
uvaženih profesora iz Francuske tom prilikom, zatim Dan Fakulteta, a obrane završnih i 
diplomskih radova na način kao što se zbivalo u nedavnoj prošlosti nije prihvatljivo za novu 
Upravu. Nadalje, napominje da je obrana završnog rada jedan svečani čin koji se mora odvijati 
na jedan svečani način, javno, prije svega i u za to primjerenim prostorijama koje daju dignitet 
tom činu, ali i cijeloj instituciji. Predavaonica Galeb će biti u roku 2-3 dana internetski 
povezana, a gosp. Cvetanović je dobio zadatak da ugradi kabel za internetsku mrežu, što nije 
financijski zahtjevno, a i u budućnosti nam treba pristup internetu i u toj predavaonici.  

 
    23.2. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 

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

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja obavještava Fakultetsko vijeće da je 
20. rujna 2018. godine održan Dan TSRC-a, što je ujedno i 10. godina rada TRSC-a na kojem 
je prisustvovalo 164 posjetitelja, a među njima i naša nova Dekanica prof.dr.sc. Gordana 
Pavlović. Predavanja su bila visoko kvalitetna.  
Zahvaljuje svim djelatnicima Fakulteta koji su pridonijeli svojim istraživačkim temama, te je na 
taj način uspješno prezentiran naš znanstveni i umjetnički rad. Prof.dr.sc. Tanja Pušić 
posebno zahvaljuje prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu i prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale što su na 
neki način svoje studente kao takve također motivirali da izlože svoje inovacije. U okviru 
TSRC-a su dodijeljene dvije nagrade i to: nagrada za istraživački rad kolegici Rajni Malinar i 
nagrada za umjetnički rad Damiru Begoviću mladom dizajneru  i umjetniku. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja obavještava članove Fakultetskog 
vijeća da  se obratila Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje se pismeno očitovalo vezano uz 
Odluku Dekanice koju je dobila kao voditelj projekta u kojoj stoji da podnosi projektna izvješća 
Upravi Fakulteta svakih 15 dana. 
 

 
    23.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 

Ad 24 
Razno 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović  koja napominje da nastava koja se ne 
odvija, za istu je dogovoreno da će se ista održavati u laboratoriju za bojadisanje Srednje 
škole. Međutim, nastava još  uvijek nije započela, te moli Dekanicu za obrazloženje.  
Dekanica Fakulteta obrazlaže da je prošli tjedan održavano dosta sastanaka, između ostalog 
tu je bio i sastanak s Ravnateljicom Srednje škole na kojem se razgovaralo o raznim temama. 
Ugovor o suradnji je poslan prošli tjedan, te je isti dan na pravno tumačenje pravnici Fakulteta, 
te očekuje da će kroz par dana Ugovor biti potpisan.  
Dekanica Fakulteta daje riječ Voditeljici doktorskog studija prof.dr.sc. Stani Kovačević koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da je za ovo Fakultetsko vijeće predana točka dnevnog reda 
vezana uz inoviranje kolegija na Doktorskom studiju TTI te traži obrazloženje zašto točka nije 
na današnjem Dnevnom redu. Dekanica Fakulteta napominje da će još jednom razmotriti 
prijedlog. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 15,50 sati. 
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    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


