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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 

KLASA: 602-04/19-053/06 
URBROJ: 251-68-02-02/1-19-2a 
Zagreb, 12. srpnja 2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2018./2019. održane 08. srpnja 2019. godine, u predavaonici B-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
09:00 sati. 
 
 
11. redovita sjednica Fakultetskog vijeća je započela u 09:15. 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove Vijeća. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da se ispričalo 4 člana vijeća i 1 student. 
Dekanica Fakulteta utvrđuje da postoji kvorum i izjavljuje da je na sjednici Fakultetskog vijeća 
nazočno 52 člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, zbog čega se 
sjednica može održati.  
 
Dekanica Fakulteta predlaže izmjene Dnevnog reda vezane uz točku 7, imenovanje stručnog 
Povjerenstva za davanje mišljenja za reizbor za naslovno zvanje doc. dr. sc. Ive Knezovića. 
Nakon niza konzultacija s nadležnim institucijama Uprava Fakulteta je zaprimila odgovor prof. 
dr. sc. Enesa Midžića, predsjednika Vijeća umjetničkog područja. Prof. dr. sc. Midžić navodi da 
institucija reizbora za naslovna zvanja ne postoji, nego samo za radna mjesta. Dekanica 
Fakulteta će zaprimljeni dopis prof. dr. sc. Midžića proslijediti predstojnici Zavoda za dizajn 
tekstila i odjeće. Zbog navedenog Dekanica Fakulteta predlaže da se točka 7 skine s Dnevnog 
reda. 
Dekanica Fakulteta navodi da omaškom administracije Fakulteta nazivi točaka od 16.-18. nisu 
uneseni prema korekcijama Dekanice Fakulteta, te napominje da navedene točke trebaju 
glasiti na sljedeći način: točka 16. - donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, točka 17. - 
donošenje Pravilnika o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i točka 18. - donošenje Pravilnika o završnom radu 
na preddiplomskom stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu. 
 
Točka 7. - pokretanje postupka reizbora doc. art. Ive Knezovića u umjetničko-nastavno zvanje 
docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje: primijenjena umjetnost  i točka 7.1. 
- imenovanje članova Stručnog povjerenstva za postupak reizbora doc. art. Ive Knezovića u 
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umjetničko-nastavno zvanje docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje: 
primijenjena umjetnost, skidaju se s Dnevnog reda, te točke 8. do 26. Dnevnog reda postaju 
točke 7. do 25. Dnevnog reda. 
 
Dekanica Fakulteta daje novi prijedlog Dnevnog reda na glasovanje.  
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća: 50 „za“, 2 „suzdržani“ Fakultetsko 
vijeće prihvaća slijedeći 
 
 
 
Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 26. travnja 2019. godine  

2. Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine 

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

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

 5.    Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 

6.  Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Gorana Čubrića, u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija 

6.1.  Imenovanje članova Stručnog povjerenstva za postupak izbora doc. dr. sc. 
Gorana Čubrića, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija 

7.   Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta nastavne 
komponente 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 

8. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
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, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

9. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora izv. prof. dr. sc. Vesne Marije Potočić Matković, u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija 
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10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti Zorane Kovačević pod naslovom 
„Development of Advanced Polylactide Nanobiocomposite Reinforced with Spartium 
junceum L. Fibres“ 

11. Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text.– Prijava teme doktorskog rada pod naslovom 
„Utjecaj vrste ugradbenih materijala i konstrukcije odjevnih kompozita na zbirna 
toplinska svojstva odjeće“ (Influence of the type of embedded materials and 
construction of clothing composites on the overall thermal properties of clothing) – 
DR.SC. - 01 

12. Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art. – Ocjena teme doktorskog rada Metoda 
analize i digitalizacije tehnološke dokumentacije povijesnih damastnih tkanina s 
područja Dubrovnika (Method of analysis and digitalization of technical documentation 
of historical damask fabrics in Dubrovnik region) – DR.SC. – 02 

   13. Raspisivanje Natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2019./2020. na 
Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ Public call for 
admission to enrol students in the academic year 2019./2020. in the Postgraduate 
doctoral study program TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY to obtain the academic 
degree of PhD 

 
14. Doc. dr. sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta radi 

znanstvenog i stručnog usavršavanja te održavanja nastave na  The College of Fashion 
& Design – Dubai (CFD) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u trajanju od 4 mjeseca od 
23. kolovoza – 29. prosinca 2019. godine 

15. Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom sveučilišnom studiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

16. Donošenje Pravilnika o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

17. Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom stručnom studiju na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

18.  Stavljanje van snage Odluke o preduvjetima za upis i polaganju ispita u više semestre 
pojedinih kolegija na preddiplomskim, diplomskim i stručnom studiju na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u ak. god. 2018./2019. Klasa: 602-04/19-
053/05, Urbroj: 251-68-02-02/1-19-15 od 18. ožujka 2019. godine 

 
19. Donošenje Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskim, 

diplomskim i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu u ak. god. 2019./2020. 

 
20. Donošenje Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu tekstilno-tehnološkom 

fakultetu za ak. god. 2019./2020. 
 

   21.  Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad. god. 
2019./2020. 
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   22. 3. Izmjena i 3. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2019. godinu 

 
   23.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:   
 

23.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  
23.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
23.3. završnih radova preddiplomskih stručnih studija 

 
   24.    Obavijesti 

            24.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            24.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            24.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            24.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
  
   25.     Razno     
 

 
 

Ad 1 
 

Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 26. travnja 2019. godine 

Prof. dr. sc. Sandra Bischof moli da se unesu korekcije te ne nakon unesenih korekcija prihvaća 
Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 26. travnja 2019. godine 

 

Ad 2 
 

Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine 

 
Dekanica Fakulteta je napomenula da je gđa. Renata Budanec, mag. iur. radila preko vikenda 
te napisala Zapisnik 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća, održane 4. srpnja 2019. godine. 
Navedeni Zapisnik će poslužiti kao dokument za današnji sastanak koji će se održati u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja u 15 sati. Dekanica Fakulteta obavještava članove 
Fakultetskog vijeća da će ovaj tjedan biti održana još jedna izvanredna sjednica, kako bi 
dekanica Fakulteta mogla informirati članove Fakultetskog vijeća o održanom sastanku u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
 
Prihvaća se Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine. 
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Ad 3 

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

 
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da naša sastavnica još nije 
zaprimila odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno-nastavno zvanje, izbor redovitog 
profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija. Dekanica Fakulteta 
napominje da naša sastavnica također treba zaprimiti i odluku Matičnog odbora za 
znanstvenu komponentu, za znanstveno-nastavno zvanje docent u području humanističkih 
znanosti, polje povijest umjetnosti.   
 
 
 

Ad 4 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti dekanice 
 
Dekanica Fakulteta napominje da je održana dodjela Rektorovih nagrada na Ekonomskom 
fakultetu. Dekanica Fakulteta ističe da je naša sastavnica osvojila mnogobrojne nagrade koje 
su po broju bile nesrazmjerne s obzirom na druge, veće fakultete. Nagrade su osvojene u 
umjetničkom području te studijskom smjeru Kostimografije koji je polučio najviše Rektorovih 
nagrada. Rektorove nagrade, koje imaju svoju tradiciji, težinu i značenje na Sveučilištu su 
nagrade mentorima i studentima koji su pokazali interes da se i tijekom studija uključe u 
znanstveno-istraživački ili umjetničko-istraživački rad.  
 
Dekanica daje riječ prof. dr. sc. Dubravku Rogaleu. 
Prof. dr. sc. Dubravko Rogale je obavijestio članove Fakultetskog vijeća da su u subotu, 06. 
srpnja 2019. godine, našu sastavnicu posjetili predstavnici Odbora koji dodjeljuje iskaznice 
europskog inženjerstva, Euroing iskaznice FEANI. Naša sastavnica je treći fakultet u Hrvatskoj 
koji ima navedene iskaznice. Predstavnike Odbora koji su bili zainteresirani za postignuća 
vezana uz inteligentnu odjeću, na našu sastavnicu je dovela prof. dr. sc. Vjera Krstelj.  
Prof. dr. sc. Rogale je napomenuo da je posjet sjajno organiziran te je zahvalio prodekanici za 
nastavu, prof. dr. sc. Antoneti Tomljenović na održanom govoru kao i na prikazivanju filma o 
našoj sastavnici. Prof. dr. sc. Rogale je napomenuo da je prof. dr. sc. Branka Vojnović također 
istom prigodom održala lijepi govor. Predstavnicima Odbora su također prikazani prototipovi, 
što je rezultiralo ostavljanjem pozitivnog dojma na iste. 
 
Obavijesti prodekanica 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za poslovanje, doc. dr. sc. Slavici Bogović. 
Doc. dr. sc. Slavica Bogović obavještava predstojnike Zavoda da će im tablica za upis prisustva 
biti poslana na email najkasnije do 24., odnosno 25. srpnja 2019. godine. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživači rad, izv. prof. dr. dr. sc. Ivi 
Rezić. 
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da je rok za prijavu 
projekata sa Kinom 26. srpnja 2019. godine. Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić napominje da su 
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članovima Fakultetskog vijeća proslijeđene tablice koje je potrebno ispuniti i putem njih, po 
prvi put izraziti i svoju znanstvenu opterećenost, postotak opterećenosti prema sudjelovanju, 
kao suradnik ili voditelj projekta. Na Dekanskom kolegiju je donijeta odluka da se u tablicu 
unose  i potpore na kojima su članovi Vijeća surađivali tijekom 2019. godine, budući da je cilj 
navedene tablice, da se radi osiguranja kvalitete istraživanja na Sveučilištu, usporedi 
ravnomjernost obveza u znanosti, nastavi i administraciji. Prema dosadašnjem Kolektivnom 
ugovoru računalo se 45% za znanost, 45% za nastavu i 10% za administraciju. Izv. prof. dr. dr. 
sc. Iva Rezić poziva članove Vijeća da ispune navedenu tablicu te da pritom zadrže 
objektivnost i realnost. Rok za podnošenje ispunjenih tablica Sveučilištu je 24. srpnja 2019. 
godine. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Aniti Tarbuk. 
Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk napominje da je na Dekanskom kolegiju odlučeno da se iz 
prijavnih obrazaca za projekte koje dajemo instituciji preuzmu postoci koji su predviđeni za 
suradnike te da  navedene postotke upisuje u tablice kako bi prijavna dokumentacija bila s 
njima usklađena.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Ani Sutlović. 
Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović postavlja upit:“ Kako postupiti u slučaju kada moramo unijeti 
potpore koje nisu završile, a nove nisu dobivene? Za koji period se potpore unose?“.  
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić odgovara da se potpore unose za akademsku godinu, te 
napominje da je prijedlog Dekanskog kolegija da se u tablicu unesu sve potpore koje nisu 
službeno projekti kako bi se naša znanstvena opterećenost što realnije prikazala prema 
Sveučilištu. 
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić napominje da su članovi Vijeća zaprimili i tablice Godišnjih 
izvješća u kojima se nalaze sitne promjene, koje je potrebno popuniti, na način kako se 
popunjavalo do sada. Preliminarni rok za podnošenje tablica je 15. rujan 2019. godine.  
Dekanica Fakulteta napominje da je cilj Uprave da se Godišnja izvješća usvajaju na prvoj 
sjednici u listopadu, a ne u prosincu. Dekanica Fakulteta naglašava da su u navedene obrasce 
unesene određene novine, te ističe novinu vezanu uz praćenje napredovanja administrativnih 
službi, poput sudjelovanja na radionicama, seminarima ili unapređenja u poslu. Time ćemo 
imati jači dokument i sa stanovišta središnjih službi za postupak akreditacije koji slijedi 2020. 
godine. 
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić obavještava članove Vijeća da Uprava Fakulteta predlaže da 
radovi za koje su dobivene Rektorove nagrade budu javno izloženi (posteri, mape). Izv. prof. 
dr. dr. sc. Rezić također predlaže prof. dr. sc. D .Rogaleu i prof. dr. sc. Firšt Rogale da radovi 
njihovih nagrađenih studenata sa inovacijama budu izloženi u hodniku Fakulteta. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović Ražić. 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić postavlja upite vezan uz obrasce odnosno njihovo 
popunjavanje vezano uz predavanje, seminare i vježbe. Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić odgovara 
da se obrasci popunjavaju na isti način kao do sada. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Ani Sutlović. 
Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović navodi da su u prijašnjim izvješćima Zavoda postojale tablice u 
kojima su bili uneseni podaci o kolegijima koje su nastavnici izvodili za erasmus studente. 
Budući da je u međuvremenu došlo do promjena na instituciji, određeni kolegiji se ne smiju 
prijavljivati kao posebni kolegiji, već su to kolegiji koji su postojeći ali se izvode na engleskom 
jeziku.  
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Dekanica Fakulteta napominje da voditelji Centara kasne sa izradom troškovnika svojih usluga. 
Interni Pravilnik o raspodjeli vlastitih sredstava je napisan, no nije dan na usvajanje budući da 
je potrebno u njemu izmijeniti par riječi. Navedeni Pravilnik bit će dan na usvajanje u rujnu, 
stoga Dekanica Fakulteta moli voditelje Centara da s prodekanicom doc. dr. sc. Slavicom 
Bogović usuglase svoje troškovnike početkom rujna. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Žarku Paiću. 
Prof. dr. sc. Paić postavlja upit vezan za potporu Sveučilišta, budući da je je ona temeljna za 
znanstveno-istraživačku djelatnost nastavnika društveno-humanističkih znanosti naše 
sastavnice. Prof. dr. sc. Paić napominje da je naša sastavnica, za razliku od drugih fakulteta,  u 
proteklih 3 godine temeljem dobivenih potpora objavila 2 knjige, jednu u Cambridgeu, a drugu 
ovdje. Drugi fakulteti su potpore koristili u druge svrhe, no ne za izdavanje knjiga. Prof. dr. sc. 
Paić moli za informaciju da li će naša sastavnica dobiti potporu, budući da prof. dr. sc. Paiću 
izlazi tekst u jednom od najprestižnijih svjetskih časopisa iz filozofije.  
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić odgovara na upit prof. dr. sc. Paića da trenutno nema novih 
informacija vezanih uz potpore, te ponavlja da je rektor, prof. dr. sc. Boras napomenuo da 
Sporazum s ministricom Divljak još nije potpisan budući da pregovori o ukupnom fondu 
sredstava još uvijek traju. Ukoliko potpore budu odobrene, one će se moći realizirati unutar 2-
3 mjeseca.  
Dekanica Fakulteta napominje da će se sutra održati redovita sjednica Senata, te ukoliko na 
njoj budu iznesene nove informacije vezane uz potpore, bit će poslan cirkularni email 
članovima Vijeća. 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja Franju Benjaka, dipl.oec., voditelja Ureda za projekte, koji je 
izabran za novog predstavnika svih uposlenika. Mandat gospodina Benjaka traje 4 godine. 
Prema delegatskom načelu također je kao predstavnica nastavnih zvanja birana viša 
predavačica Agata Vinčić i Robert Katava, mag.chem. koji je izabran od strane grupacije 
asistenata i poslijedoktoranada.  
 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ Franji Benjaku.  
Gospodin Franjo Benjak pozdravlja članove Vijeća te im zahvaljuje na iskazanom povjerenju. 
Napominje da se nada da će Vijeće i dalje donositi odluke koje će biti u interesu svih 
zaposlenika te da će se nastaviti dosadašnji dobar rad. 
 
Dekanica Fakulteta napominje da je donesen interni protokol za izbor u različite vrste zvanja, 
koji je objavljen na web stranicama naše sastavnice. Dekanica Fakulteta ističe zasluge članova 
Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Zenunu Skenderiju. 
Prof. dr. sc. Zenun Skenderi navodi da spomenuto Povjerenstvo svoje zadatke izvršava 
stručno, te da ne radi razliku između kandidata koji se nalaze u postupku izbora. Prof. dr. sc. 
Skenderi ističe da materijali ponekad pristignu kasno te moli članove Vijeća da ubuduće vode 
računa o tome da se materijali pošalju na vrijeme.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu, prof. dr. sc. Antoneti Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović napominje da je na Dekanskom kolegiju bilo rasprave o 
izračunu kontakt sati, odnosno nastavnog opterećenja po uvjetima i zahtjevima našeg novog 
Kolektivnog ugovora. Izrađen je okvirni model temeljem opterećenja za tekuću akademsku 
godinu, kao polazišna točka, koji će poslužiti za izračunavanje nastavnog opterećenja u 
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sljedećoj akademskoj godini. Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović zahvaljuje prof. dr. sc. Rolichu 
i magistri Fonović na pomoći. Navedeni model bit će proslijeđen predstavnicima Zavoda 
tokom današnjeg dana putem emaila. Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da su Odluke 
vezane uz kriterije uvjeta participiranja u rokovima studija i Odluke o uvjetima upisa u više 
godine sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija, te preddiplomskog sveučilišnog 
stručnog studija naše sastavnice od 12. lipnja 2017. godine i dalje važeće.  
Prof. dr. sc. Tomljenović obavještava članove Vijeća da danas do 12 sati naši pristupnici imaju 
pravo uložiti pritužbu na rezultate razredbenog postupka. Bit će održan sastanak Povjerenstva 
nakon kojeg će se utvrditi konačni rezultati provjere sposobnosti. Predmnijeva se da će se prvi 
rezultati dobiti 15. srpnja 2019. godine. 
 
 

Ad 5 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nema obavijesti. 
 
 

Ad 6 

Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Gorana Čubrića, u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 

Tekstilna tehnologija 

i 

Ad 6.1. 

Imenovanje članova Stručnog povjerenstva za postupak izbora doc. dr. sc. Gorana Čubrića, u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 
 

Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Gorana Čubrića u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za pristupnika doc. dr. sc. 
Gorana Čubrića, u sastavu: prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof. dr. sc. Bojan Jerbić, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje - član Povjerenstva i izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović,  
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva. 
 

 
 

Ad 7. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta nastavne 

komponente 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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Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta nastavne 
komponente 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 u sastavu: izv. prof. mr. art. Jasminka Končić, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva; izv. prof. art. Paulina 
Jazvić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva; prof. art. 
Mladen Orešić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet - član Povjerenstva. 

 

 
Ad 8 

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 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, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

 
Doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje 
tekstila jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 9. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

izv. prof. dr. sc. Vesne Marije Potočić Matković, u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija 

 
Izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu 
izvanredne profesorice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete 
za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 2/07 
Odluka UsRH; 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 131/17 i 96/18 Odluka 
UsRH ) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost 
(NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 
 

Ad 10 
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije u postupku stjecanja 

akademskog stupnja doktorice znanosti Zorane Kovačević pod naslovom „Development of 
Advanced Polylactide Nanobiocomposite Reinforced with Spartium junceum L. Fibres“ 

 
 
Dekanica Fakulteta napominje da je Vijeće doktorskog studija detaljno raspravljalo o postupku 
doktorata gđe. Zorane Kovačević, budući da je doktorat prijavljen na Sveučilište bez 
prethodno provedenog postupka na Vijeću doktorskog studija naše sastavnice. Vijeće 
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doktorskog studija donijelo je dva zaključka: 1.) ukoliko ne postoji jasno propisna procedura, 
institucije sastavnice se ne smiju preskakati, 2.) Vijeće doktorskog studija mora hitno propisati 
uvjete za skandinavski model unutar postojećeg Pravilnika, kako bi budućim mentorima bili 
jasni kriteriji naše sastavnice i našeg doktorskog studija. Vijeće doktorskog studija će od 
imenovanog Povjerenstva zatražiti pismeno obrazloženje da li pristupnica ispunjava uvjete za 
obranu doktorske disertacije po skandinavskom modelu. Problematizirana je situacija da li 3 
kvalificirana znanstvena rada mogu biti dostatan uvjet za skandinavski model, pri čemu je 
donesen negativan zaključak. 
 
Dekanica daje riječ prof. dr. sc. Sandri Bischof. 
Prof. dr. sc. Bischof naglašava da se ispričala Vijeću doktorskog studija budući da joj namjera 
nije bila izbjegavanje procedure, te da je zbog nedefiniranih procedura na razini Sveučilišta 
nastala navedena situacija. Naši studenti koji imaju doktorat na engleskom jeziku nisu dužni 
dodatno prijavljivati izmjene, kao što je bio slučaj sa Zoranom Kovačević. Prof. dr. sc. Bischof 
naglašava da to nije znala, te nije htjela ugroziti svog doktoranda, zbog čega je ispalo da je 
prof. dr. sc. Bischof zaobišla Vijeće doktorskog studija naše sastavnice, što joj nikako nije bila 
namjera.  
Procedura je provedena, te je gđa. Kovačević dobila sve što je i imala na početku postupka, 
dozvolu da doktorat bude na engleskom jeziku. Sveučilište je odlučilo temeljem našeg 
primjera izraditi Pravilnik, budući da samo pojedine sastavnice imaju definirane Pravilnike, a u 
samom postupku ima dosta nejasnoća. Prof. dr. sc. Bishof navodi da je dobro što se traži 30 
strana rasprave, ne uvodnog dijela, kao i činjenica da mentori u obrascima koji su predani 
potvrđuju da stoje iza toga da rad ima dodatni znanstveni doprinos. Prof. dr. sc. Bischof 
napominje da je doktorat gđe. Kovačević danas urudžbiran.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici izv. prof. dr. dr. sc. Ivi Rezić. 
Izv. prof. dr. dr. sc. Rezić napominje da je Pravilnik nužno potreban, te da ga Sveučilište 
izrađuje. Vijeće doktorskog studija je uložilo puno truda u rasprave po navedenoj tematici, 
prijava doktorskog rada mora proći sve naše instance. 
Dekanica Fakulteta ističe da naša procedura mora biti stroga i determinirana upravo zbog 
činjenice nepostojanja Sveučilišne procedure. Vijeće doktorskog studija mora utvrditi da li se 
radi o cjelini, to je odgovornost i mentora i Vijeća, koje odlučuje što propustiti a što ne. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Goranu Hudecu. 
Prof. dr. sc. Hudec napominje da je potrebno pojednostaviti procedure, budući da je tekst od 
30 stranica za ocjenu doktorata neprimjeren.  
 
Dekanica daje riječ izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović Ražić. 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić napominje da tekstilni fakultet u Sloveniji ima jasno razrađen 
Pravilnik kao i tekstilni fakultet u Portugalu. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije pod naslovom 
„Development of Advanced Polylactide Nanobiocomposite Reinforced with Spartium junceum 
L. Fibres“ predloženice Zorane Kovačević, dipl.ing. u postupku stjecanja akademskog stupnja 
doktorice znanosti u okviru doktorskog studija, u sastavu: prof. dr. sc. Edita Vujasinović, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, predsjednica povjerenstva; prof. dr. sc. 
Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, članica povjerenstva i prof. 
dr. sc. Zdravko Šauperl, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – član 
povjerenstva 
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Ad 11 

Nikolina Jukl, mag. ing. techn. text.– Prijava teme doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj 
vrste ugradbenih materijala i konstrukcije odjevnih kompozita na zbirna toplinska svojstva 

odjeće“ (Influence of the type of embedded materials and construction of clothing 
composites on the overall thermal properties of clothing) – DR. SC. – 01 

 
 
Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Nikoline Jukl, mag. ing. 
techn. text. pod naslovom „Utjecaj vrste ugradbenih materijala i konstrukcije odjevnih 
kompozita na zbirna toplinska svojstva odjeće“  
(„Influence of the type of embedded materials and construction of clothing composites on the 
overall thermal properties of clothing“);  
 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: prof. dr. sc. 
Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica 
povjerenstva; prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet - članica povjerenstva i prof. dr. sc. Igor Sutlović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije - član povjerenstva 
 
 
 

Ad 12 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art. – Ocjena teme doktorskog rada Metoda analize i 

digitalizacije tehnološke dokumentacije povijesnih damastnih tkanina s područja 
Dubrovnika (Method of analysis and digitalization of technical documentation of 

historical damask fabrics in Dubrovnik region) – DR.SC. – 02 
 
Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art. ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija, te se prihvaća tema za izradu doktorske 
disertacije pod naslovom „Metoda analize i digitalizacije tehnološke dokumentacije 
povijesnih damastnih tkanina s područja Dubrovnika)“ („Method of analysis and 
digitalization of technical documentation of historical damask fabrics in Dubrovnik region“) iz 
znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija. 
 
 

 
Ad 13 

Raspisivanje Natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2019./2020. na 
Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ Public call for 

admission to enrol students in the academic year 2019./2020. in the Postgraduate 
doctoral study program TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY to obtain the academic 

degree of PhD 
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Raspisuje se javni natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2019./2020. 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 2019./2020. 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 14 
Doc. dr. sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta radi znanstvenog i 

stručnog usavršavanja te održavanja nastave na  The College of Fashion & Design – Dubai 
(CFD) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u trajanju od 4 mjeseca od 23. kolovoza – 29. 

prosinca 2019. godine 
 

Dekanica Fakulteta obavještava članove vijeća da doc. dr. sc. Alica Grilec putuje u Dubai radi 
znanstvenog i stručnog usavršavanja te održavanja nastave na  The College of Fashion & 
Design, u trajanju od 4 mjeseca od 23. kolovoza – 29. prosinca 2019. godine. Dekanica 
Fakulteta napominje da naša sastavnica s Dubaijem nema međuinstitucijski sporazum, no 
podneseno je pisano obrazloženje izv. prof. dr. sc. Ivana Novaka u kojem je navedeno da će 
izv. prof. dr. sc. Novak, uz suglasnost predstojnice Zavoda za dizajn tekstila i odjeće doc. dr. sc. 
Irene Šabarić, u potpunosti mijenjati kolegicu doc. dr. sc. Grilec u nastavi. Zadaće ECTS  
koordinatorice u okviru Ureda za međunarodnu suradnju koje obavlja doc. dr. sc. Grilec bit će 
preraspodijeljene unutar Ureda. Doc. dr. sc. Alica Grilec bit će dostupna putem email-a, te će 
se ovim putem otvoriti mogućnost buduće suradnje i strateškog povezivanja naše sastavnice i 
srodnog fakulteta u Dubaiju.  
Doc. dr. sc. Alica Grilec napominje da rješava posljednja pitanja vezana uz Ugovor, te da će 
ukoliko nastanu kakve promjene o istima obavijestiti Upravu Fakulteta. 
Dekanica Fakulteta ističe da je doc. dr. sc. Grilec priložila pozivno pismo na engleskom jeziku 
kao dio cjelokupne dokumentacije za Fakultetsko vijeće.  

 
Doc. dr. sc. Alici Grilec daje se suglasnost za odsustvo s radnog mjesta radi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja te održavanja nastave na The College of Fashion & Design – Dubai (CFD) 
u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u trajanju od 4 mjeseca, od 23. kolovoza – 29. prosinca 
2019. godine. 
 
 
 

Ad 15 
Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom sveučilišnom studiju na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Antoneti Tomljenović te ističe da je prodekanica za 
nastavu zajedno sa svim članovima Odbora za nastavu uložila izuzetne napore da u ovo doba 
godine kada traju upisi  studenata, završi i dopuni 3 Pravilnika od predviđenih 5. Pravilnici se 
odnose na naše kvalifikacijske radove, odnosno na završni rad na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju, diplomski rad na diplomskom sveučilišnom studiju i završni rad na 
preddiplomskom stručnom studiju. Dekanica Fakulteta ističe da je u svakom Pravilniku 
navedeno da ukoliko bude usvojen od strane Fakultetskog vijeća, stavlja van snage dosadašnji 
postojeći Pravilnik. Dosadašnji Pravilnici nisu se mijenjali od  2012. godine. 
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Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Tomljenović napominje da su u izmjenama i dopunama 
navedenih Pravilnika, osim članova Odbora za nastavu, sudjelovale i gđa. Sanja Miletić, mag. 
iur., glavna tajnica Fakulteta i naša nova pravnica Renata Budanec, mag. iur. U Pravilnik je 
unijeto dosta novih termina, te je isti ujednačen s dosadašnjom praksom obrane završnih i 
diplomskih radova koju provodimo, kao i s primjenom važećih obrazaca. Najbitniji doprinos 
ovih Pravilnika je da postizanje njihovog usklađivanje s najnovijim zahtjevima Rektorskog 
zbora za izbor u znanstveno-nastavna zvanja u kategoriji rad. Prvi uvjet nalaže da je pristupnik 
bio mentorom odnosno komentorom završnog/diplomskog rada, drugi uvjet nalaže da je 
mentor odnosno komentor studentu, kojem je bio mentor ili komentor s njim objavio rad. S 
obzirom na trenutnu situaciju u Vijeću tehničkog područja, pristupnicima koji sada idu u izbor 
se ne priznaje neposredno voditeljstvo u tom kontekstu. Službeno tumačenje Povjerenstva 
VTP-a govori da su pojedine sastavnice promijenile svoje Pravilnike, dok druge nisu. Prijedlog 
Uprave je da se izađe u susret novim kandidatima te da im se omogući i zadovoljavanje takvih 
uvjeta. Većina članaka iz prethodnih Pravilnika je ostala nepromijenjena, te su izvršene samo 
„kozmetičke“ izmjene. Najbitnije stavke se nalaze u čl. 4, st. 3 gdje se uvodi definicija 
komentora, te se pri tome ide na najblažu moguću varijantu s obzirom na neusuglašen stav 
sastavnica Sveučilišta vezan uz tematiku tko može biti mentor odnosno komentor. Neke 
sastavnice kao uvjet postavljaju 3 godine radnog staža, naš prijedlog je da komentor pri izradi 
završnog rada može biti nastavnik u znanstveno-nastavnom , umjetničko-nastavnom zvanju, 
zaposlenik fakulteta izabran u suradničko zvanje sa akademskim stupnjem doktora znanosti i 
izborom u znanstveno zvanje ili akademskim stupnjem doktora umjetnosti i izborom u 
umjetničkom zvanju. Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da time i mlade doktore potiču na 
pisanje i objavu radova, čime se ubrzava postupak izbora u znanstveno zvanje, znanstveni 
doprinos u popisu radova postaje bolji, te se daje rok da u zadnje 2 godine ili godinu prije nego 
što trebaju biti uposleni kao docenti, ispune ova 2 uvjeta. Uz obrazloženi zahtjev mentora, za 
komentora se može imenovati zaposlenik druge institucije s izborom u znanstveno, 
znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje čime se daje mogućnost komentorstva 
kompetentnim članovima povjerenstva s drugih institucija. 
 
Dekanica Fakulteta otvara raspravu te daje riječ prof. dr. sc. Branki Vojnović. 
Prof. dr. sc. Vojnović ističe da smatra da vanjski suradnik ne može biti mentor. U protivnom bi 
se osobi koja nije zaposlenik fakultet davala kompetencija, odnosno uvjeti za izbor u viša 
zvanja. U prijedlogu Pravilnika je navedeno da je isto moguće samo u posebnim slučajevima, 
no oni kao takvi nisu definirani u prijedlogu Pravilnika, stoga neće biti moguće procijeniti tko 
će od vanjskih suradnika moći biti mentor. Prof. dr. sc. Vojnović napominje da će na jesen biti 
raspisano nekoliko natječaja putem kojih će problem mentorstva bit riješen, budući da će 
kandidati dobiti stalno zaposlenje. 
 
Dekanica Fakulteta objašnjava da ukoliko vanjskom suradniku dozvoljavamo da drži kolegije i 
ukoliko su isti kompetentni predavati sveučilišnu nastavu, zašto ne bi bili kompetentni i voditi 
završni rad. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović ističe čl. 5 i čl. 8 iz prijedloga Pravilnika gdje je navedeno da mentor 
završnog rada mora biti iz redova nastavnika koji su na fakultetu u stalnom radnom odnosu, 
osim u iznimnim slučajevima kada mentor može biti i nastavnik fakulteta izabran u 
znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje te umirovljeni nastavnik fakulteta o čemu 
će posebnu odluku donijeti Fakultetsko vijeće. Osim u iznimnim slučajevima podrazumijeva da 
je riječ o nastavniku  u odgovarajućem zvanju koji je ujedno i nositelj kolegija, a pri tome nema 
mogućnost mentorirati studente u završnom/diplomskom radu. Natječaji su u tijeku, no njima 
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se neće riješiti svi slučajevi o kojima se govori. U posebnim slučajevima kada dobijemo takvu 
prijavu završnog rada od strane Zavoda, potpisanu na odgovarajućem obrascu, Odboru za 
nastavu, uz posebno obrazloženje, će se utvrditi o čemu se radi.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc. dr. sc. Željku Kneziću. 
Doc. dr. sc. Knezić postavlja upit vezan uz nastavna zvanja predavača, viših predavača ili 
profesora visokih škola, odnosno da li navedeni mogu biti mentori ili komentori. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović navodi da se radi o Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te da stručni 
studij uključuje navode koji su i do sada bili prisutni kao takvi.  
 
Dekanica daje riječ izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović Ražić. 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić navodi da Vijeće nije imalo vremena proučiti dokument osim 
tijekom vikenda, te da je riječ o izmjenama Pravilnika iz 2011. godine. Izv. prof. dr. sc. 
Ercegović Ražić smatra da je potrebno donijeti izmjene budući da su u posljednjih 7-8 godina 
nastale mnogobrojne promjene. Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić ističe da bi se za rečenicu u čl. 
3, st. 4. koja glasi: Završni rad može biti izrađen kao laboratorij, trebala naći bolja konstrukcija.  
 
Prof. dr. sc. Tomljenović navodi da su u Pravilnik uneseni prijedlozi članica i članova Odbora za 
nastavu, te da dosadašnji tekst Pravilnika nije kopiran u novi prijedlog. U prijedlog Pravilnika 
su uvedena teorijska, umjetnička ili idejna rješenja. 
 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić ističe da kategorija komentora za 20-30 stranica nije opcija, te 
smatra da je treba u potpunosti izbaciti iz Pravilnika koji uređuju preddiplomski i stručni studij, 
odnosno da je treba zadržati u odnosu na Pravilnik koji uređuje diplomski studij.  
 
Prof. dr. sc. Tomljenović navodi da nije bilo potrebno Pravilnike poslati na javnu raspravu, te 
da je osobno pregledala Pravilnike u onim dijelovima koji se odnose na tematiku mentora, 
komentora, završnog i diplomskog rada. Budući da između sastavnica nema ujednačenog 
stava koji se tiče pitanja mentora i komentora, a s obzirom na nove uvjete rektorskog zbora 
treba izaći u susret našim kandidatima te ima dati mogućnost da navedene zahtjeve ispune. 
 
Dekanica Fakulteta navodi da uvažava raspravu izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić o značenju 
završnog rada. Budući da je sustav 3+2 , onda prvi ciklus - preddiplomski mora završiti s nekim 
radom, koji je prema Bolonji nazvan završni rad. Postavlja se pitanje koju težinu dajemo 
istraživanju u okviru završnog rada, ali s druge strane potičemo interdisciplinarnost i 
multidisciplinarnost. Možda će mentor tako artikulirati postavljeni zadatak, hipotezu završnog 
rada, da će biti potrebnu hipotezu analizirati i napisati sa više aspekata.  
 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić ističe formulaciju u čl. 4, st. 6 koja glasi: „nakon čega se one 
stavljaju na uvid, a koje studentima postaju dostupne“, te napominje da je potrebno pripaziti 
na navedeno. Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić  napominje da se na slaže s čl. 5, st. 2 koji glasi: 
„mentor nakon dogovora s komentorom podnosi zahtjev“. Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić   
ističe da je potrebno decidirano odrediti rečenicu, te predlaže sljedeću konstrukciju: Tijekom 
jedne akademske godine mentor može podnijeti najviše 8 prijava za izradu završnog rada. 
 
Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da je podnesen prijedlog Pravilnika koji je potvrđen od 
strane naše pravne službe, te da svake godine Odbor za nastavu dobiva zamolbe od pojedinih 
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nastavnika za preraspodjelu, odnosno više diplomskih a manje završnih radova ili za povećanje 
studenata koji su upisali određeni smjer a htjeli bi diplomirati , odnosno završiti završni rad. U 
navedenim situacijama se odluka donosi u korist studenata. 
 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić ističe st. 6 te navodi kako u starom Pravilniku funkcija mentora 
nije bila zanemarena nego istaknuta, te daje prijedlog da se umjesto konstrukcije „a na 
prijedlog Odbora za nastavu“ unese konstrukcija: „ Fakultetsko vijeće na prijedlog mentora i 
eventualno Odbora za nastavu donosi odluku o prihvaćanju teme“. Izv. prof. dr. sc. Ercegović 
Ražić  izdvaja čl. 47, st.7  koji glasi: „mentor završnog rada ne može biti predsjednik„ te 
napominje da je u starom Pravilniku bolje definirano – mentor završnog rada ne može biti 
predsjednik Povjerenstva, te st. 8 starog Pravilnika „mentor mora biti jedan od nastavnika koji 
su na fakultetu u stalnom radnom odnosu. Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić predlaže da se za 
završni rad uvede kategorija poslijedoktoranda, te podsjeća da su umirovljeni nastavnici na 
doktorskom studiju mogli držati nastavu. Pozivajući se na čl. 7,  izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić 
predlaže da se razmisli da li je potrebna tiskana kopija završnog rada za knjižnicu te da se 
vezano uz čl. 8 izradi template predložak kao Aneks 1 i Aneks 2 koji će biti korisni za upotrebu.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ gđi. Sanji Miletić, glavnoj tajnici fakulteta. 
Gđa. Miletić napominje da se kao pravnica nije miješala u suštinu teksta, te je u tom dijelu 
puno povjerenje poklonila Odboru za nastavu za koji smatra da je zadnji filter koji to može 
dobro pročistiti. Spominje se Pravilnik od 2011. godine, no niti sveučilišni Pravilnik nije 
mijenjan od navedenog razdoblja do danas. Zbog navedenog naša sastavnica nije mogla 
suštinski mijenjati vlastite Pravilnike, budući da isti moraju biti usuglašeni sa sveučilišnim 
Pravilnikom. Intencija izmjena naših Pravilnika je da sebi sami olakšamo rad. Odbor za nastavu 
bi, s ciljem olakšanja rada,  trebao iznijeti suštinske primjedbe. Gđa. Miletić napominje da bi 
pitanja koja je postavila izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić trebala bi biti odgovorena od strane 
Odbora za nastavu i prodekanice za nastavu, prof. dr. sc. Tomljenović. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović napominje sa su spomenuti prilozi br.1 i br. 2 u fazi obrade, odnosno 
da će biti dorađeni po potrebi. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Snježani Firšt Rogale. 
Prof. dr. sc. Firšt Rogale  napominje da joj je žao što Pravilnici nisu išli na javnu raspravu prema 
dosadašnjoj praksi, te ističe da u Pravilnike nisu unesene „kozmetičke izmjene“ nego da su 
navedeni Pravilnici dosta izmijenjeni, posebice po pitanju komentorstva. Prof. dr. sc. Firšt 
Rogale ističe da je prošle godine bila zamjenik člana Vijeća tehničkog područja, te je 
prisustvovala jednoj od njihovih sjednica na kojoj je postavljeno pitanje da li kolege u 
naslovnom zvanju mogu biti mentori na završnom diplomskom radu, pri čemu je dobiven 
negativan odgovor. Prof. dr. sc. Firšt Rogale smatra da nije potrebno imati komentora na 
završnom radu i stručnom studiju, jer ukoliko će se poduzimati veće eksperimentalne radnje u 
okviru završnog rada one će iznositi više od 5 ECTS-a, pri čemu se izlazi iz ishoda učenja koje 
studenti imaju na završnom radu na preddiplomskom i stručnom studiju. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Slavenki Petrak. 
Izv. prof. dr. sc. Petrak pohvaljuje napor koji je uložen u izradu Pravilnika, te podsjeća da je u 
vremenskom periodu između 2011. godine do danas na Fakultetskom vijeću izv. prof. dr. sc. 
Petrak predlagala ograničenje broja mentorstva, što zbog vrlo burne reakcije Fakultetskog 
vijeća nije prihvaćano. U međuvremenu je Fakultetsko vijeće donijelo odluku o broju 
mentorstva na završnim radovima koji iznosi 10, odnosno broj mentorstva na diplomskim 
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radovima iznosi 5. Izv. prof. dr. sc. Petrak smatra da treba postojati određena ozbiljnost u 
pripremi završnih radova, pogotovo jer se isti upisuju u Dabar kao i jasna distinkcija između 
razine završnog i diplomskog rada. Izv. prof. dr. sc. Petrak navodi da bi voljela da su prijedlozi 
Pravilnika poslani Zavodima, budući da je potrebno raspraviti pojedine stavke Pravilnika, te 
moli članove Odbor za nastavu da pažljivije gledaju prijedloge tema koji dolaze i sažetke koji 
stoje iza tih naslova tema. Izv. prof. dr. sc. Petrak ističe da je osobno imala situaciju u kojoj je 
tema prošla Odbor za nastavu, te koja je prihvaćena na Vijeću, a niti jedan član Povjerenstva, 
uključujući mentora nisu bili iz tog područja. 
U kratkim rokovima najčešće se ne stignu pročitati teme, stoga apelira na Odbor za nastavu i 
napominje da se takve situacije ne bi smjele događati. Svaki mentor može iz svog područja 
rada, za koje ima kompetencije, definirati područja i teme. Također je pretjerano očekivati 
interdisciplinarnost na razini preddiplomskog studija gledajući kompetencije naših studenata i 
opterećenja ECTS bodovima, budući da bi interdisciplinarnost tražila veća opterećenja naših 
studenata i veći broj sati na završnom radu. 
 
Dekanica Fakulteta ističe da je suglasna sa stavom izv. prof. dr. sc. Petrak. 
Primjedba se ticala mentora, znanstvenika koji znaju kojim se područjem bave, a opet 
postavljamo pitanje kako je moguće dobiti nešto što izlazi iz okvira istraživačkog potencijala 
pojedinog mentora. Što se tiče interdisciplinarnosti, Dekanica Fakulteta smatra da bi se  
moralo probati postići navedeno, premda nigdje nije propisano da svaki završni rad mora biti 
interdisciplinaran. Ako mentor prepozna pristupnika kao talentiranog, te njegov istraživački i 
umjetnički potencijal, ne postoji razlog da se u opsegu završnog rada pojavi 
interdisciplinarnost. Dekanica Fakulteta podsjeća da pristupnik mora provesti 150 sati rada na 
svom završnom radu. Izradom novih studijskih programa ojačati ćemo istraživački 
komponentu oba ocjenska rada na način da ćemo im pridodati više ECTS bodova.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Editi Vujasinović. 
Prof. dr. sc. Vujasinović moli da se ubuduće prati redoslijed dizanja ruku na sjednicama, te da 
se temeljem istog daje riječ članovima Fakultetskog vijeća. Prof. dr. sc. Vujasinović napominje 
da je začuđena postupkom objavljivanja materijala, koji se odnosi na Pravilnike, u petak na 
Merlin, budući da se radi o stvarima koje se odnose na buduće nastavnike i studente. Prof. dr. 
sc. Vujasinović postavlja pitanje predstavniku Studentskog zbora da li je isto imao na umu. 
Prof. dr. sc. Vujasinović isto pitanje postavlja i Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom, budući 
da je u Pravilniku o upravljanju kvalitetom propisanom da Pravilnici koji se odnose na studente 
i zaposlenike moraju proći javnu raspravu. Prof. dr. sc. Vujasinović ističe da je protiv toga da 
vanjski suradnici budu mentori, budući da angažman vanjskih suradnika ide na nastavu i 
opterećenje u nastavi, dok se nastavnicima također isto ne upisuje pod opterećenje. Svi 
dokumenti bi trebali biti usklađeni, uključujući i Pravilnik o studiju na koji se veže Pravilnik o 
završnom radu. Rečenica da komentor može biti nositelj predmeta isključuje suradnička 
zvanja poslijedoktoranda. Nositelji kolegija na našoj sastavnici ne mogu biti poslijedoktorandi, 
stoga je isto potrebno preformulirati. Prof. dr. sc. Vujasinović postavlja upit Dekanici 
Fakulteta, budući da su materijali poslani u petak, te je isto bilo potrebno proučavati tijekom 
vikenda, da li će se članovima Vijeća njihov rad priznati kao prekovremeni te da li će za isto 
dobiti dodatak od 20%. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ gđi. Sanji Miletić, glavnoj tajnici fakulteta. 
Gđa. Miletić napominje da je procijenila da takve promjene ne moraju ići na javnu raspravu, te 
je svoje povjerenje povjerila Odboru za nastavu, smatrajući da je ono dostatno da učini ono 
što nastavnici očekuju. Gđa. Miletić se ispričava Fakultetskom vijeću ukoliko je krivo 
procijenila, te ističe da je smatrala da nije došlo do suštinskih promjena, budući da se Pravilnici 
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nisu mijenjali od strane Sveučilišta. Gđa. Miletić je bila uvjerena da će promjene koje se 
odnose na studij, studiranje i nastavnike uočiti Odbor za nastavu te da će iste izvršiti 
kompetentno na opće zadovoljstvo svih.  
 
Dekanica daje riječ izv. prof. dr. sc. Liviju Racanéu. 
Izv. prof. dr. sc. Racané pozdravlja prijedlog Pravilnika u smislu uvođenja komentora. Pravilnici 
su širi pravni okviri koji omogućavaju specifičnosti koje naš fakultet ima poput 4,5 područja, 
interdisciplinarnost mora biti postavljena na što nižoj razini , odnosno usmjerene na rijetke, 
izvrsne studente. 
 
Dekanica daje riječ izv. prof.  dr. sc. Katarini Nini Simončič. 
Izv. prof.  dr. sc. Simončič navodi da bi možda jedinstveni diplomski rad ukazao na smjer u 
kojem se naša sastavnica želi kretati. Predlaže da se kod definiranja umjetničko, teorijsko 
okrene redoslijed riječi na teorijsko umjetničko budući da ako se navede samo pojam 
umjetničko se smatra da je riječ o produktu koji ne iziskuje teorijsko obrazloženje. Izv. prof.  
dr. sc. Simončič ističe da je neophodno da se u Pravilnik unese i izjava o autorstvu, te 
napominje da nedostaje citiranost na internetske stranice, posebice na izvore za grafičke 
prikaze.  
 
Dekanica Fakulteta napominje da je suglasna s raspravom izv. prof.  dr. sc. Simončič vezano uz 
interdisciplinarnost i pitanja autorstva, te naglašava da pojedine sastavnice imaju izjavu kojom 
se izjavljuje da je rad originalan. 
 
Dekanica Fakuleteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Ani Sutlović. 
Izv. prof. dr. sc. Sutlović napominje da je riječ o Pravilniku koji nema pravnu snagu Statuta, te 
se on sastavlja za upotrebu u svakodnevnom radu, zbog čega je izrazito važno da on bude 
kvalitetno izrađen u korist svih, a ne da se u njega unose samo „kozmetičke“ izmjene. Kao 
članica Odbora za nastavu izv. prof. dr. sc. Sutlović je sugerirala da se Pravilnik pošalje na 
javnu raspravu kako ne bi došlo do propusta. Pravilnici moraju biti usvojeni do početka 
akademske godine, dakle imamo vremena da svaki član Vijeća kvalitetno prouči prijedloge te 
iznese svoj doprinos. Izv. prof. dr. sc. Sutlović također napominje da je kao članica Odbora za 
nastavu isticala da nedostaje član Zavoda za odjevnu tehnologiju, zbog čega u tom području 
dolazi do propusta. Svi prijedlozi diplomskih i završnih radova prolaze Zavode, stoga bi kroz 
Zavod trebao postojati kvalitetan filter, umjesto činjenice da se sva odgovornost prebacuje na 
Odbor za nastavu. Kao primjer dobre prakse ističe suradnju s područjem tekstilne kemije. 
 
Dekanica Fakulteta daje praktičan savjet vezan uz rad unutar Zavoda, te ističe da je na Zavodu 
za primijenjenu kemiju nastao dogovor još za vrijeme dok je Dekanica Fakulteta bila 
predstojnik istog. Postignut je dogovor da ne može izaći prijedlog završnog ili diplomskog rada 
a da svi nastavnici unutar Zavoda ne prokomentiraju taj obrazac. Dekanica Fakulteta je 
predložila prof. dr. sc. Vojnović da se obrazac proširi sa sažetkom, čak i sa navođenjem 
literaturnih navoda, kako neke druge ugledne sastavnice imaju, s ciljem saznanja gdje je 
uporište u svjetskoj znanstvenoj literaturi, kako bi isto bilo napisano i potpisano od strane 
mentora. Time se na mikrorazini olakšava rad Odbora i Fakultetskog vijeća. Pitanje 
plagijarizma i autoplagijarizma intelektualnog vlasništva je aktualno pitanje koje zahtjeva 
ozbiljnu pozornost, a isto nije regulirano niti na razini Sveučilišta, stoga će doći vrijeme kada će 
se o istome morati raspravljati i na razini sastavnica. Postavlja se pitanje koliko je završni ili 
diplomski rad autorsko djelo, odnosno zašto se zove mentorsko djelo. To je autorsko djelo ali 
pod mentorstvom, stoga je bitno utvrdili koja zakonska regulativa će uređivati navedeno 
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pitanje. Pristupnik ne osmišljava sam temu, već ona proizlazi iz istraživačkog potencijala 
mentora i njegovih radova.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Mariju Cetini. 
Prof. dr. sc. Cetina ističe da pohvaljuje napore koji su uloženi za promjene u Pravilniku, iako 
mora napomenuti da bi članovima Vijeća koji su imali vrlo kratak rok za proučavanje prijedloga 
Pravilnika pomoglo da su promjene u prijedlogu naznačene. Što se tiče zakonskog uporišta za 
javnu raspravu, mišljenja je da isto nema veze sa zakonima nego s mišljenjem članova Vijeća, 
odnosno ako Vijeće smatra da je rasprava potrebna onda ona mora biti održana.  
 
Dekanica fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Slavenki Petrak. 
Izv. prof. dr. sc. Petrak navodi da njezin  komentar nije išao u smjeru da članovi Zavoda trebaju 
dobiti sve teme i sažetke na uvid kako bi se provela potrebna rasprava. Na Vijeću članovi 
dobiju naslove tema koje nisu iz Zavoda, a iza naslova ne stoji ono što je samim naslovom 
definirano. Izv. prof. dr. sc. Petrak apelira na kolegijalnost, korektnost i kompetencije 
mentora. 
 
Dekanica Fakulteta apelira na Odbor za nastavu da vrlo rigorozno procjenjuje područja tema 
završnih i diplomskih radova.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Anici Hursi Šajatović. 
Izv. prof. dr. sc. Hursa Šajatović pozdravlja nastojanje da se promjene Pravilnici iz 2011. 
godine, te smatra da su Pravilnici trebali ići na javnu raspravu, te da se o istome trebalo 
raspraviti na razini Zavoda. Iznosi prijedlog vezan uz čl. 8, te moli da i kolega Jokić iznese svoj 
prijedlog o tome kako bi završni i diplomski rad trebao izgledati, budući da je on zadužen za 
objavu istih na Dabar. U zaprimljenim materijalima se spominje neposredni voditelj, stoga izv. 
prof. dr. sc. Hursa Šajatović postavlja upit da li je on uklonjen ili ne.  
 
Prof. dr. sc. Tomljenović ističe da neposredni voditelj do sada nije bio naveden u Pravilniku, te 
je unesen u prijedlog Pravilnika temeljem prijedloga članova Odbora za nagradu. U 
umjetničkom području mentorstva o kojem se raspravlja za izbor nije prisutan, te je napisano 
da je neposredni voditelj pomogao u radu, stoga se ono može ubrajati u odgovarajuću 
aktivnost.  
 
Dekanica Fakulteta sumira konstruktivnu raspravu iz koje izvodi 2 zaključka. Prvi zaključak je 
da se poziva Odbora za nastavu na još rigorozniju analizu i pripremu svih akata koji proizlaze iz 
rada tog Odbora. Drugi zaključak je da kada se radi o izmjenama, dopunama ili usklađivanjem 
s drugim sveučilišnim zakonima, da dovoljno povjerenje dajemo Odboru za nastavu da ih 
uključi kao izmjene i dopune. Kada će se donositi novi Pravilnici oni će morati proći javnu 
raspravu. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom može biti uključeno, pogotovo kada je riječ o 
donošenju Pravilnika vezanog za nastavni proces na sastavnici. Izmjene i dopune koje se 
uvode nisu označene drugom bojom jer se prema mišljenju gđe. Miletić, glavne tajnice 
fakulteta, izmjene i dopune koje se uvode, uvode način da se one označe bojom s 
napomenom npr. „čl. 6, st. 2 glasi…, a mijenja se na način….“, stoga bi navedeni modalitet 
izmjena u ovom slučaju bio presložen. Promjene su u većinskom dijelu usklađene sa 
sveučilišnom zakonskom regulativom. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović zahvaljuje na konstruktivnoj raspravi, te se nada da članovi Vijeća 
cijene napore uložene za poboljšane postojećih Pravilnika. Prof. dr. sc. Tomljenović predlaže 
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da se rasprava o Pravilnicima odgodi za sjednicu Vijeća koja će se održati u rujnu, te da se do 
tada prikupe prijedlozi po Zavodima. 
 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća: 27 „protiv“ te 24 „suzdržani“ nije 
usvojen Pravilnik. 
Dekanica Fakulteta ističe da će navedeni Pravilnik biti usvojen 16. rujna 2019. godine na 
sjednici Vijeća, te da će do tada prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Tomljenović s Odborom 
za nastavu odlučiti da li će integrirati ili ne prijedloge Zavoda za novi tekst Pravilnika. 
 
 
 
 
 
 

Ad 16.  
Donošenje Pravilnika o diplomskom radu na diplomskom sveučilišnom studiju na Sveučilištu u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović predlaže da se ovaj i sljedeći Pravilnik koji slijedi razmotre na isti 
način kao i prethodni te da se usvajaju na sjednici Vijeća u rujnu 2019. godine.  
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća: 10 „protiv“ te 32 „suzdržani“ nije 
usvojen Pravilnik. 
 

Ad 17 
Donošenje Pravilnika o završnom radu na preddiplomskom stručnom studiju na Sveučilištu u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović ponavlja što je rečeno maloprije a tiče se donošenja Pravilnika. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća: 10 „protiv“ te 33 „suzdržani“ nije 
usvojen Pravilnik. 
Dekanica Fakulteta napominje da javna rasprava treba biti provedena do 04. rujna 2019. 
godine. 
 

 
Ad 18 

Stavljanje van snage Odluke o preduvjetima za upis i polaganju ispita u više semestre 
pojedinih kolegija na preddiplomskim, diplomskim i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu u ak. god. 2018./2019. Klasa: 602-04/19-053/05, Urbroj: 251-

68-02-02/1-19-15 od 18. ožujka 2019. godine 
 
Stavlja se van snage Odluka o preduvjetima za upis i polaganje ispita u više semestre pojedinih 
kolegija na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/19-053/05, URBROJ: 251-68-02-02/1-19-15 od 
18. ožujka 2019. godine. 

 
 
 

Ad 19 
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Donošenje Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskim, diplomskim i 
stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u ak. god. 

2019./2020. 
 
 

Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2019./2020. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2019./2020. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2019./2020. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2019./2020. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2019./2020. na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija. 
 
 
 
 

Ad 20 
Donošenje Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu tekstilno-tehnološkom 

fakultetu za ak. god. 2019./2020. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da je kalendar Sveučilišta predložen i definiran, ali da će se 
potreba za njegovom izmjenom pojaviti već u rujnu 2019. godine.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Mariju Cetini. 
Prof. dr. sc. Cetina ističe da je u subotu pregledavao materijale sa Merlina, te da je tada bila 
objavljena samo povjera nastave za stručni studij u Varaždinu. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da nije upoznata s činjenicom da materijali nisu objavljeni 
na Merlinu, budući da su sve izmjene uvrštene u povjeru nastave po završetku dekanskog 
kolegija, te su materijali za objavu proslijeđeni na vrijeme. Prof. dr. sc. Tomljenović moli za 
ispriku ukoliko materijali nisu objavljeni na vrijeme, te napominje da je duboko vjerovala da je 
isto učinjeno. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ gđi. Sanji Miletić, glavnoj tajnici fakulteta. 
Gđa. Miletić navodi da su središnje službe dulje vrijeme prozivane za svoj rad. U cijelom 
mandatu nove Uprave središnje službe rade u okrnjenom sastavu, bez tajnice Ureda dekana 
koja se plaća iz vlastitih sredstava Fakulteta, voditelja kadrovske službe čije se mjesto pokriva 
internom preraspodjelom radnog mjesta, odnosno gđa. Horvat i gđa. Venier uz svoje poslove i 
radne zadatke obavljaju i dodatne poslove. Nedavno je naša sastavnica dobila novu kolegicu 
pravnicu, koje se uhodava u posao i daje od sebe najviše što može. Nenastavno osoblje je 
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također moralo izvršiti zakonsku obavezu korištenja godišnjeg odmora iz 2018. godine, pri 
čemu se posao obavljao također internom preraspodjelom. Gđa. Miletić moli članove Vijeća 
za razumijevanje te navodi da su uloženi napori da se oni poslovi koji su bitni za poslovanje 
odrade. Plaće su redovito isplaćivane, provodili su se postupci napredovanja, upisivali su se 
podaci u REG zap temeljem pomoći drugih koji su isto željeli i mogli. Zbog navedenog nije 
primjereno da se administrativno osoblje stalno proziva. Prošli tjedan je bio prenapučen s 
obzirom na mali broj raspoloživih ljudi, stoga gđa. Miletić  moli članove Vijeća da prime 
njezine isprike. Gđa. Miletić navodi da je suglasna s time da joj se oduzme od plaće te navodi 
da ne zna što bi administrativno osoblje trebalo raditi da se izbjegnu ovakvi ukori. Gđa. Miletić 
navodi da su na Vijeću prisutni i bivši dekani, odnosno prof. dr. sc. Ujević i prof. dr. sc. Bischof, 
te ističe da joj nije jasno kako je uvijek kriva administracija bez obzira na rad i program, te se 
nada da će se rad s novozaposlenim kolegicama i kolegama popraviti.  
 
Dekanica Fakulteta napominje da nije suglasna s raspravom gđe. Miletić te da je gđa. Venier 
dobila dodatnu stimulaciju za rad u kadrovskoj službi. Službe su skromno ali adekvatno 
nagrađene ukoliko rade poslove koji ne spadaju u opis njihovih radnih mjesta. Dekanica 
Fakulteta napominje da su se na ovoj sjednici pojavile 3 omaške administracije.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Tomljenović moli članove Vijeća za ispriku, te navodi da će dio odgovornosti 
preuzeti na sebe iako se omaške događaju. Prof. dr. sc. Tomljenović napominje da su u 
Izvedbeni plan nastave unesene sve izmijene osim onih koje još nisu u postupku.  
Dekanica Fakulteta napominje da se točka Dnevnog reda ne može usvojiti budući da materijali 
nisu pravodobno objavljeni na Merlinu. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Sutlović. 
Prof. dr. sc. Bischof napominje da bi riječ trebale dobiti prof. dr. sc. Vujasinović i prof. dr. sc. 
Bischof, te ukoliko im Dekanica Fakulteta isto odbija, moli da se navedeno unese u Zapisnik. 
 
Izv. prof. dr. sc. Sutlović predlaže se na izvanrednu sjednicu, koja je najavljena, uvrsti toč. 20 
ove sjednice na usvajanje. 
Prof. dr. sc. Tomljenović moli članove Vijeća da pregledaju objavljene materijale te da ukoliko 
uoče pogrešku da ju o istome informiraju, odnosno  gđu. Fonović. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Mariju Cetini. 
Prof. dr. sc. Cetina navodi da su rokovi bili izuzetno kratki, te da ne treba biti previše kritičan 
budući da je sjednica pomaknuta s 15. srpnja na 08. srpanj 2019. godine. 
 
Dekanica Fakulteta navodi da je u ožujku 2019. godine najavila pomak o kojem je govorio prof. 
dr. sc. Cetina, te moli članove Vijeća da budu konstruktivni. Dekanica Fakulteta napominje da 
će povući određene poteze s ciljem poboljšanja učinkovitosti rada administracije. Nema 
razloga da napredak institucije i napore koje ulaže Uprave, posebice prof. dr. sc. Tomljenović 
budu zbog administrativnih omaški destruirane. Prodekanica Tomljenović je danonoćno radila 
i koordinirala rad Odbora za nastavu. Rad i trud koji osoba entuzijastički uloži da bi se nešto 
bolje napravilo bolje za ovu instituciju, na ovaj neozbiljan i neodgovoran način rada 
administracije se poništava, što Dekanica Fakulteta neće dozvoljavati. Rokovi su bili kratki, te 
su nastale određene situacije vezane uz projekt MI-TSRC u koje su svi bili intenzivno uključeni. 
Dekanica Fakulteta napominje da nije moguće provesti glasovanje vezano uz toč. 20 današnjeg 
Dnevnog reda budući da materijali nisu na vrijeme objavljeni na Merlinu. 
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Prof. dr. sc. Edita Vujasinović navodi da su prof. dr. sc. Sandra Bischof i prof. dr. sc. Edita 
Vujasinović dignule ruku, no nisu dobile riječ, te moli da isto bude navedeno u Zapisniku 
današnje sjednice. Prof. dr. sc. Vujasinović napominje da se takvim ponašanjem potvrđuje ono 
što je na prošloj sjednici Vijeća rekao prof. dr. sc. Dubravko Rogale, a to je da se stigmatiziraju 
određene osobe, te ovim putem ljubazno moli da se takve stvari ne rade. 
Dekanica Fakulteta napominje da ju je prof. dr. sc. Vujasinović uvrijedila na prošloj sjednici 
Vijeća postavljanjem pitanja:“ Za koji tim vi igrate?“. 
 
 
 
 
 
 

 
Ad 21 

Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad. god. 
2019./2020. 

 
Prihvaća se i donosi Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
akademsku godinu 2019./2020. 

 
 

 
Ad 22 

3. Izmjena i 3. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
2019. godinu 

 
Prihvaća se 3. izmjena i 3. dopuna Plana nabave za 2019. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 

Ad 23 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

23.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
23.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
23.3. završnih radova preddiplomskih stručnih studija 

 
 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija i završnih radova 
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. 
 
 

Ad 24 
Obavijesti 

24.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
24.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 

24.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
24.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
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Dekanica Fakulteta daje riječ doc. dr. sc. Ireni Šabarić. 
Doc. dr. sc. Šabarić navodi da bi u ime Zavoda za dizajn dala riječ kolegici izv. prof. dr. sc. 
Katarini Nini Simončič, kako bi iznijela detaljnije informacije o radionici. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof.  dr. sc. Katarini Nini Simončič. 
Izv. prof.  dr. sc. Simončič napominje da ima lijepu vijest, s obzirom na prvi semestar u kojem 
je gostovala na Sveučilištu u Osijeku u sklopu studija o kazališnoj umjetnosti, izv. prof.  dr. sc. 
Simončič obavještava članove Vijeća da se u Osijeku  svake godine održava radionica od 12.-
20. rujna koju vodi dr. Jasmina Pacek. Na radionici će sudjelovati studenti iz Kine, Slovenije, 
Hrvatske, Irske, Amerike, Engleske, Italije i Francuske, te smo pozvani da preporučimo našeg 
kostimografa kojem će biti plaćena kotizacija i smještaj. Naša sastavnica je preporučila  Ines 
Zrnc Gregorinu.  
 
Dekanica daje riječ predavaču Josip Petricu, dipl. ing. 
Predavač Petric obavještava članove Vijeća da je u Varaždinu održan festival Varaždinskih 
dvorišta na kojem su bili izloženi Varteksovi i naši proizvodi, te je također održana radionica. 
Predavač Petric zahvaljuje djelatnicima stručnog studija koji su izvrsno predstavili našu 
sastavnicu.  
Dekanica fakulteta napominje da je potrebno postaviti obavijest o održanom festivalu na web 
stranicu naše sastavnice. 
 
Dekanica daje riječ doc. dr. sc. Ružici Brunšek. 
Doc. dr. sc. Brunšek moli članove Vijeća da vijesti o održanim događanjima prosljeđuju njoj, te 
će  doc. dr. sc. Brunšek iste dalje proslijediti kome je potrebno.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović Ražić. 
Izv. prof. dr. sc. Ercegović Ražić napominje da će od sljedeće godine svi časopisi prema 
europskoj istraživačkoj direktivi morati biti u Open Access-u. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv. prof. dr. sc. Ivi Rezić. 
Izv. prof. dr. sc. Rezić napominje da je riječ o borbi velikih izdavaštava. Po struci se znaju koji 
su časopisi izrazito kvalitetni, te apelira da članovi Vijeća pošalju svoje radove bez obzir na 
Open Access. Svi urednici časopisa u Hrvatskoj su svjesni što se događa te postoje tendencije 
da se osnuje udruga glavnih urednika. 
 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc. dr. sc. Željku Kneziću. 
Doc. dr. sc. Knezić obavještava članove vijeća da su se u Centru tkanja počele održavati 
radionice, koje će biti organizirane i u drugim terminima od trenutno definiranih,  sukladno 
željama članova Vijeća.  
Dekanica Fakulteta napominje da će se sljedeća sjednica vijeća održati 16. rujna 2019. godine, 
te da do 04. rujna 2019. godine moraju biti predani materijali  za raspravu na Vijeću. Sastanak 
u Ministarstvu znanosti će se održati danas u 15 sati, na koji će Dekanica Fakulteta nositi 
cjelokupnu dokumentaciju, pa i Zapisnik 5. izvanredne sjednice.  
 
 

Ad 25 
Razno 
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Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
  
Sjednica Fakultetskog vijeća je završena u 12 sati i 46 minuta. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila:                                                                                           Dekanica: 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
Renata Budanec, mag. iur                                                                  Prof. dr. sc. Gordana Pavlović 


