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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/18-053/01 
URBROJ: 251-68-06/3-18-2a 
Zagreb, 16. srpnja 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. srpnja 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 43 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta daje Dnevni red na glasovanje. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 

 

Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 14. svibnja 2018. 
godine;  

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 10. srpnja 2018. godine; 

 
3. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta;  

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

5. Pokretanje postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanredne profesorice; 

5.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire 
Glogar u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice; 
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6.   Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (u zamjenu za rodiljni dopust); 

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

radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, u Zavodu za 
tekstilnu kemiju i ekologiju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (u 
zamjeni za rodiljni dopust);  

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

suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Računarstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti;  
 
7.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 1.

 na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Računarstvo, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne i 
tehničke znanosti; 

 
8. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Sanje Ercegović Ražić u znanstveno 

zvanje znanstvene savjetnice iz područja tehničkih znanosti, polje: tekstilna 
tehnologija;  
 
8.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Sanje   

Ercegović Ražić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja 
tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija; 

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

znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti i imenovanju Stručnog 
povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje temeljne 
tehničke znanosti, KLASA: 602-04/18-01/79, URBROJ: 251-68-06/3-18-6 od 18. lipnja 
2018.; 

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

suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo; 
 

10.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u postupku izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno zvanje 
znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno 
polje strojarstvo; 

 
11. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Snježane Brnade u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija; 
 

12. 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 
redoviti profesor – prvi izbor, u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 
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13. Izvješće Stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Filozofskog fakulteta za davanje 
mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom 
području Humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće; 

 
14.    Doc.dr.sc. Anita Tarbuk – davanje Suglasnosti za akademsku mobilnost na University 

of Lyon, ITECH, Lyon, Francuska za izvođenje nastave kao sunositelju kolegija 
„Finishing of Textiles“ u trajanju od 56 sati u akad.god. 2018./2019. koja će se održavati 
u tri zasebna tjedna: 15.-19.10.2018, te u dva puta po tjedan dana u veljači i travnju 
2019.g.; 
 

15. Mag.ing.oecoing. Lela Pintarić – Ocjena teme doktorskog rada pod naslovom 
„Enzimatska sinteza i karakterizacija nanočestica metala i metalnih oksida te 
njihova primjena u svrhu poboljšanja funkcionalnih svojstava tekstilnih 
materijala“  

         („Enzymatic synthesis and characterization of metal and metal oxide nanoparticles and 
their application in improving functional properties of textile materials“) - DR.SC.-02; 
 

16. Pravilnik o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil  (Tekstile Science Research 
Centre  – TSRC); 

 
17. Povjere nastave za akademsku godinu 2018./2019.; 

 
18. Izmjene u preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i 

stručnim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 
 

19. Donošenje Odluke o studentskim naknadama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za akad.god. 2018./2019.; 
 

20. Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS 
ak.god. 2018./2019.; 

 
21. Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS u zimskom   

semestru akad.god. 2017./2018.; 
 

22. Izvješće o održanom 11. Znanstveno-stručnom savjetovanju Tekstilna znanost i 
gospodarstvo 2018. (TZG); 

 
23. Razrješenje koordinatora za studente s invaliditetom prof.dr.sc. Željka Šomođija; 

 
24. Imenovanje koordinatora za studente s invaliditetom (prijedlog: izv.prof.dr.sc. Vesna 

Marija Potočić Matković); 
 

25. Imenovanje nastavnog mentora asistentici Tei Kaurin, mag.ing.techn.text.; 
 

26. Prijava nastavne, znanstvene i stručne literature u 2018., III dopuna; 
 

27. 4. Izmjena i 4. dopuna Plana nabave za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta;  

 
28. Raspisivanje Natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2018./2019. na 

Poslijediplomski sveučilišni studij TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ Public call 
for admission to enrol students in the academic year 2018./2019. in the Postgraduate 
doctoral study program TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY to obtain the 
academic degree of PhD; 
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29.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

       29.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       29.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       29.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       29.4.  završnih radova stručnog studija 
         29.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

30.    Obavijesti 

    30.1.  Obavijesti dekanice  
    30.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    30.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    30.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    30.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
    30.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

31.     Razno     
  

 
 
 
 

Ad 1 

 
Prihvaća se Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 14. svibnja 2018. godine. 
 
 
 

Ad 2 
 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 13. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 10. srpnja 2018. godine te ističe važne točke 
Dnevnog reda, a to su: Prijedlozi raspodjele troškova IPISVZ za 2017. godinu; Odluka o 
imenovanju Povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“, te 
Odluka o imenovanju povjerenstva za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade „Andrija 
Mohorovičić“. 
 
 

Ad 3 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata Lovri Držaiću koji moli Fakultetsko vijeće 
za još jedan ispitni rok za studente dizajna, odnosno da se dozvole dva ispitna roka, kako je 
praksa i na drugim sastavnicama.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
obavještava da je zaprimila zamolbu od predstavnika studenata Lovre Držaića, te informira 
Fakultetsko vijeće kako je poslala zamolbu nastavnici da odobre još jedan ispitni rok. Većina 
nastavnika se već javila, te je satničarka gđa mr.sc. Ljiljana Fonović već unijela te rokove u ISVU 
sustav, pa će svi studenti imati dva ispitna roka. Što se tiče zamolbe studenata Tekstilnog i 
modnog dizajna koja nije bila osobno potpisana imenom i prezimenom, predstavniku studenta 
Lovri Držaiću je odgovoreno da se rokovi ne poklapaju sa redovnom nastavom, te su 
kontaktirani nastavnici kako bi se isto uskladilo. Nadalje, napominje, da studenti koji su pristupali 
završnom kolokviju mogli su pristupiti u ponedjeljak, ako su u ponedjeljak pali mogli su pristupiti 
u utorak, a ako su u utorak pali mogli su ponovno pristupiti i u srijedu, odnosno mogli su pristupiti 
na sva tri roka, a rokovi su bili izvješeni javno na Oglasnim pločama i na Internetskim stranicama 
28. ožujka 2018.g. 
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Ad 4 
 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Vijeća prirodoslovnog  
područja o izboru doc.dr.sc. Kristine Krulić Himmelreich u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice, o pristigloj Potvrdnici Vijeća prirodoslovnog područja o izboru doc.dr.sc. 
Ive Rezić u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, o pristigloj Potvrdnici Vijeća 
tehničkog područja o izboru doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredne profesorice, o pristigloj Potvrdnici Vijeća tehničkog područja o izboru doc.dr.sc. 
Sanje Ercegović Ražić u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, te o pristigloj 
Odluci Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti o izboru doc.dr.sc. Katarine Nine 
Simončič u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. Fakultetsko vijeće čestita svima na 
izborima.  
 
 

Ad 5 
 

Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanredne profesorice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje 
tekstilna tehnologija. 

 
 

Ad 5.1. 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne  
profesorice  u sastavu: 
 

1. Prof. emerita Đurđica Parac-Osterman, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet - predsjednica Povjerenstva; 

2. Izv.prof.dr.sc. Igor Majnarić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  
- član Povjerenstva; 

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

 
 

 
Ad 6 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na  radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i 
ekologiju (u zamjenu za rodiljni dopust). 

 
Ad 6.1. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje asistent u sastavu: 
 

1. Prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednik Povjerenstva 

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

3. Prof.dr.sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  
- članica Povjerenstva 
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Ad 7 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Računarstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu 
za temeljne prirodne i tehničke znanosti. 
 
 

 
Ad 7.1. 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje poslijedoktorand u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Tomislav Rolich, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
– predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
 – član Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Marin Golub, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – 
član Povjerenstva 

 
 
 
 

Ad 8 
 

Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Sanje Ercegović Ražić u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice, u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija. 
 
 

 
Ad 8.1.  

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

1. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet   
- predsjednica Povjerenstva 
 

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

3. Prof.dr.sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  
- članica Povjerenstva 

 
 

 
Ad 9 

 
Stavlja se van snage Odluka o pokretanju postupka izbora dr.sc. Ivane Špelić u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje 
temeljne tehničke znanosti i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Ivane 
Špelić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, KLASA: 602-04/18-01/79, URBROJ: 
251-68-06/3-18-6 od 18. lipnja 2018.  
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Ad 10 
 

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

 
 
 

Ad 10.1. 
 

Ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za člana Stručnog povjerenstva 
predlažemo prof.dr.sc. Alku Mihelić Bogdanić. 
 
 
 

Ad 11 
 

Dr.sc. Snježana Brnada, poslijedoktorand Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. 
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 i 131/17 Odluka UsRH ) 
i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 
84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 

Ad 12 
 

Dr.sc. Snježana Firšt Rogale, izv.prof. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice - prvi izbor u 
području tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 13 
 

Dr.sc. Katarina Nina Simončič, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice 
u znanstvenom području: Humanističkih znanosti, polje: povijest umjetnosti, na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 14 
 

Doc.dr.sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za akademsku mobilnost na University of Lyon, 
ITECH, Lyon, Francuska za izvođenje nastave kao sunositelju kolegija „Finishing of Textiles“ u 
trajanju od 56 sati u akad.god. 2018./2019. koja će se održavati u tri zasebna tjedna: 15.-
19.10.2018, te u dva puta po tjedan dana u veljači i travnju 2019. godine. 
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Ad 15 

 
Mag.ing.oecoing. Lela Pintarić ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti u okviru doktorskog studija, te se prihvaća tema za izradu doktorske disertacije pod 
naslovom „Enzimatska sinteza i karakterizacija nanočestica metala i metalnih oksida te njihova 
primjena u svrhu poboljšanja funkcionalnih svojstava tekstilnih materijala“ iz znanstvenog 
područja tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija. 
 

 

 
Ad 16 

 
Donosi se Pravilnik o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (Tekstile Science 
Research Centre - TSRC) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta usvojen na 7. 
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akad.god. 2017./2018. od 16. srpnja 2018.g. 
 
 
 
 

Ad 17 
 

Donosi se izvedbeni plan nastave za preddiplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2018./2019.  
 
Donosi se izvedbeni plan nastave za diplomske sveučilišne studije Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn za akademsku godinu 2017./2018.  
 
Donosi se izvedbeni plan nastave za preddiplomski stručni studij Tekstilna odjevna i obućarska 
tehnologija za akademsku godinu 2017./2018.  
 
 
 

Ad 18 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija. 
 
 
 
 

Ad 19 
 

Prihvaća se donošenje Odluke o studentskim naknadama Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad.god. 2018./2019. 
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Ad 20 
 

Utvrđuje se i prihvaća Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+ SMS na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku 
godinu 2018./2019. 
 
 
 

Ad 21 
 

Utvrđuje se i prihvaća Izvješće o održanoj nastavi za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+ SMS u ljetnom semestru na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
Fakultetu za akademsku godinu 2017./2018. 
 
 
 

Ad 22 
 

Prihvaća se Izvješće Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna 
znanost i gospodarstvo (TZG) za 2018. godinu. 
 
 
 
 

Ad 23 

Prof.dr.sc. Željko Šomođi razrješava se dužnosti koordinatora za studente s invaliditetom na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 16. srpnja 2018. godine 
 

 
 

Ad 24 
 

Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković imenuje se koordinatorom za studente s 

invaliditetom s danom 16. srpnja 2018. godine. 

 
 
 

Ad 25 
 

Prof.dr.sc. Edita Vujasinović imenuje se za nastavnog mentora Tei Kaurin, 
mag.ing.techn.text., asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za 
ocjenjivanje nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 26 
 

Prihvaća se dopuna Prijave nastavne, znanstvene i stručne literature za 2018. godinu. 
 
 

 
Ad 27 

 
Prihvaća se 4. izmjena i 4. dopuna Plana nabave za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
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Ad 28 

 
Raspisuje se javni natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2018./2019. 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 2018./2019. 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 29 

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

 
Ad 30 

 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će slijedeća redovita sjednica 
Fakultetskog vijeća biti u ponedjeljak 17. rujna 2018.g., a izvanredna sjednica sa izborom 
prodekana će biti 1. listopada 2018.g. kada će biti i primopredaja dužnosti. Nadalje, Dekanica 
Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je zamolila Odvjetnički ured Krsnik da u rujnu 
dostavi pregled svih imovinsko-pravnih predmeta kako bi nova dekanica mogla pratiti situaciju, 
obzirom da su ti isti predmeti naslijeđeni iz prethodnog mandata, a na žalost niti za vrijeme 
njenog mandata predmeti se nisu uspjeli završiti. Isto tako, Dekanica Fakulteta moli da se 
pripreme Godišnja izvješća za ovu akademsku godinu.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad doc.dr.sc. Katarini Nini 
Simončič koja moli da asistenti koji još nemaju znanstveno i nastavne mentore predaju zahtjeve. 
Isto tako moli za strpljenje sutra 17. srpnja 2018.g. kada će se biti otvorenje Međunarodne 
znanstvene konferencije Fashion, Costume and Visual Cultures na kojoj će se predstaviti 
teorijska i praktična istraživanja u području suvremene mode, teorije mode, kostimografije, 
povijesti mode te odnosa mode i medija. Organizator konferencije je Tekstilno-tehnološki 
fakultet, te će na konferenciji sudjelovati više od 80 sudionika iz cijelog svijeta. 
Dekanica Fakulteta nadopunjuje obavijesti prodekanice za znanstveno-istraživački rad te 
informira Fakultetsko vijeće o održanoj znanstvenom savjetovanju Mathematical Inequalities 
and Applications 2018. (MIA) u čast našem Akademiku Josipu Pečariću, te joj je bila iznimna 
čast i zadovoljstvo što je mogla otvoriti to savjetovanje. Organizatori savjetovanja su bili Fakultet 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu. Tom savjetovanju 
prisustvovali su gotovo svi doktorandi akademika Josipa Pečarića, njih 35, te su istome 
prisustvovali gotovo svi suradnici iz Japana, Pakistana, Južne Koreje i dr., 80 znanstvenika iz 
preko 20 država. Dekanica Fakulteta se također zahvaljuje izv.prof.dr.sc. Mirni Rodić koja je bila 
glavna na organizacijskom odboru. 
Fakultetsko vijeće čestita akademiku Josipu Pečariću. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
informira Fakultetsko vijeće da obzirom da je kraj ljetnih ispitnih rokova, moli nastavnike da 
redovito upisuju ocjene u ISVU sustav. Također moli nastavnike, da u slučaju izmjene naslova 
ili povjerenstva za završne diplomske radove, da mentori obavijeste i svoje studente o 
promjenama kako bi se uskladili nazivi tema koje su izglasane na Fakultetskom vijeću. 
Nadalje, obavještava Fakultetsko vijeće da je završen razredbeni postupak za I. godinu studija, 
upisi su od 18.-20.7.2018., te će se nakon završenih službenih upisa 20. srpnja znati točni 
rezultati. Isto tako, napominje da su konačni rezultati za upis u I. godinu preddiplomskih 
sveučilišnih i preddiplomskih stručnih studija za akademsku 2018./2019. godinu u Zagrebu i 
Varaždinu – ljetni razredbeni rok stavljeni na našu web stranicu. Također, moli da se pridržava 
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navedenih rokova vezanih za završne i diplomske ispite i radove, kao i da mentori prilikom 
dogovaranja termina obrane za završne i diplomske radove kontaktiraju članove povjerenstva i 
da jave u Studentsku referadu termin održavanja. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku voditelju Knjižničnog odbora koji moli 
mentore da prenesu studentima da završni rad mora biti na CD-u i da student završni rad 
predaje u Knjižnicu gdje potpisuje Izjavu. Bez te potpisane izjave student ne može predati u 
Studentsku referadu svoj diplomski rad. Do sada je evidentirano 106 završnih i diplomskih 
radova, ističući da na žalost nema niti jedan doktorat. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak obavještava 
Fakultetsko vijeće da će svi radovi biti postavljeni u Dabar do 1. listopada 2018.g., te moli 
Povjerenstvo za kvalitetu da iste pregleda kako bi moglo predložiti svoje prijedloge i dati 
sugestije. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović smatra da bi Obrazac odnosno Izjava 
za završni i diplomski rad trebala biti na web-u iz razloga što bi taj obrazac student trebao 
popuniti zajedno sa svojim mentorom. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da student potpisuje Izjavu da je njegov rad izvorno djelo i da je 
on odgovoran za izvornost, te da bi trebalo izmijeniti postojeći Obrazac. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović Predsjednici povjerenstva za 
kvalitetu koja predlaže da treba definirati točnu proceduru, te ju objaviti na našoj web stranici, 
odnosno uskladiti Obrasce sa svime što je do sada izneseno. Jedino, što se tiče kontrole 
kvalitete završnih i diplomskih radova, treba razmisliti koji elementi kvalitete se vrednuju. 
Dekanica Fakulteta napominje da će na slijedećoj reakreditaciji biti ključna kvaliteta koja ima 11 
točaka, te da kvaliteta nije samo Anketa već je to čitavo poslovanje koje ide putem kvalitete, te 
Povjerenstvo za kvalitetu mora biti uključeno i u ovaj segment, te bi trebalo pratiti kvalitetu 
odnosno treba pratiti što mi stavljamo u Dabar. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja se slaže sa svime 
iznesenim, te smatra da bi se trebalo cijeniti i mišljenje mentora kandidata. Smatra da se treba 
uzeti u obzir i kvaliteta izrade samog rada koji bi trebao biti u skladu s Pravilnicima, te se isto 
može administrativno i tehnički provjeriti.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Liviu Racanéu koji napominje da na PMF-u postoji 
protokol na koji način se piše završni odnosno diplomski rad, kao i u našem Pravilniku, te da bi 
svi mentori trebali poštivati taj protokol. 
Dekanica Fakulteta napominje da je provjerom na drugim sastavnicama utvrđeno da na drugim 
sastavnicama postoji povjerenstvo koje prati kvalitetu počevši od administrativne provjere. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović koja 
odgovara na postavljeno pitanje izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak koji je rok za obranu, te 
pojašnjava da je rok za obranu definiran i da je ove godine to 14. rujna 2018. godine.  
 
Vezano za sve naprijed navedeno, Dekanica Fakulteta predlaže da se izradi novi Pravilnik o 
studiranju koji mora biti usklađen sa Statutom, te bi se isti trebao primjenjivati od akad.god. 
2018./2019. 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,15 sati. 
 
 
 
 
  Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
  Vlasta Horvat, v.r.                                                                           Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


