SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a
Zagreb, 18.siječnja 2016.
ZAPISNIK
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. siječnja 2016. godine
Predsjedavajuća – dekanica Fakulteta predlaže Dnevni red kojeg su jednoglasno utvrdili
nazočni članovi Fakultetskog vijeća.
Dnevni red :

1. Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 21. prosinca 2015.
2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
347. ak. god. (2015./2016.) održane 08. prosinca 2015. godine.
3. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
4. Pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I.vrste u znanstvenonastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodreñeno radno vrijeme u punom radnom
vremenu.
5. Pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I.vrste u suradničkom
zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna
tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu.
6. Pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom
vremenu, u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti.
7. 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, znanstvena grana: Odjevna tehnologija u
Zavodu za odjevnu tehnologiju, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u
zamjenu za bolovanje.
8. Dr. sc. Bosiljka Šaravanja – pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
znanstvene suradnice u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija.
9. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavača, u
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: Odjevna tehnologija na neodreñeno vrijeme u punom radnom
vremenu.
10. Imenovanje Povjerenstva za sastavljanje Samoanalize poslijediplomskog sveučilišnog
studija Tekstilna znanost i tehnologija (TZT) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilnotehnološkom fakultetu.
11. UID – dopuna plana izdavanja znanstveno-nastavne literature za 2016.godinu.
12. Akademik prof. dr. sc. Josip Pečarić – davanje suglasnosti za odlazak na Abdus
Salam International Center ofMathematic, Information Technology University, Lahore,
Pakistan, u svojstvu gostujućeg profesora, u trajanju od 6 tjedana, od 20. veljače do 02.
travnja 2016 godine.
13. Irena Topić, mag. ing. des. text., mag. art. – davanje suglasnosti za odlazak
Universitatea Technica 'George Asachi' din Iaşi, Rumunjska, u svrhu studijskog boravka
u okviru Erasmus+ programa, u trajanju od 5 mjeseci, od 01. veljače 2016. godine do
01. srpnja 2016. godine.
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14. Izvješća o ocjeni rada mentora
14.1. Izv. prof. dr. sc. Livio Racané – asistent Lucija Ptiček, mag.chem.
14.2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich, nastavni mentor – asistent Daniel Domović,
mag. ing. comp.
14.3. Prof. dr. sc. Gordana Pavlović – asistent Robert Katava, mag.chem.
14.4. Doc. dr. sc. Karlo Lelas, nastavni mentor – asistent Marija Sorić, mag.phys.
14.5. Prof. dr. sc. Budimir Mijović – asistent dr. sc. Emilija Zdraveva
14.6. Prof. emeritus dr. sc. Ivo Soljačić, znanstveni mentor – asistent Kristina Šimić,
dipl.ing.
14.7. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, nastavni mentor – asistent Kristina Šimić, dipl. ing.
14.8. Prof. art. Nina Režek Wilson, nastavni mentor - asistent Sandra Škaro, dipl. ing.
14.9. Prof. dr. sc. Darko Ujević, znanstveni mentor - asistent Sandra Škaro, dipl.ing.
14.10. Prof. dr. sc. Budimir Mijović, znanstveni mentor – asistent Irena Topić,mag. ing.
des. text.
14.11. Dipl. ing. Suzana Kutnjak Mravlinčić, pred., nastavni mentor - asistent Irena
Topić, mag. ing. des. text.
14.12. Prof. dr. sc. Edita Vujasinović – asistent Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing.
techn. text.
14.13. Doc. mr. art. Jasminka Končić – asistent Josipa Štefanec, mag. art.
14.14. Izv. prof. dr. sc. Žarko Paić – asistent Petra Krpan, mag. ing. des. text.
14.15. Prof. emerita dr. sc. Ana Marija Grancarić, znanstveni mentor – asistent Lea
Botteri, dipl. ing.
14.16. Doc. dr. sc. Anita Tarbuk, nastavni mentor – asistent Lea Botteri, dipl. ing.
14.17. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale – asistent Ivana Špelić, dipl. ing.
14.18. Prof. dr. sc. Darko Ujević – asistent Bosiljka Šaravanja, mag. ing. techn. text.
14.19. Prof. dr. sc. Stana Kovačević – asistent Snježana Brnada, dipl. ing.
15. Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2015./2016.
16. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu
16.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija
16.2. diplomskih radova stručnog studija
16.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija
16.4. završnih radova stručnog studija
16.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija
17. Obavijesti
17.1. Obavijesti dekanice
17.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
17.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
17.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
17.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
17.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
18. Razno
Ad 1
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća
Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održane 21.prosinca 2015.godine.
Ad 2
Dekanica izvještava Fakultetsko vijeće s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
347. ak.god. (2015./2016) koja je održana 08. prosinca 2015.g.
Ad 3
Predstavnici Studenata nisu imali obavijesti.
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Ad 4
Prihvaća se pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I.vrste u
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodreñeno radno vrijeme u punom radnom vremenu,
te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u sastavu:
prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-predsjednik
Povjerenstva; prof.dr.sc. Stana Kovačević Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebučlanica Povjerenstva i prof.dr.sc. Damir Lazarević Grañevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebučlan Povjerenstva.
Ad 5
Prihvaća se pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I.vrste u
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje:
Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, te se imenuje Stručno
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u sastavu: prof.dr.sc. Darko Ujević
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-predsjednik Povjerenstva; doc.dr.sc. Anica
Hursa Šajatović Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-članica Povjerenstva i
prof.dr.sc. Krešimir Malarić Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu–član
Povjerenstva.
Ad 6
Prihvaća se pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u
Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje
mišljenja o ispunjavanju uvjeta u sastavu: prof.dr.sc. Budimir Mijović Tekstilno-tehnološki
fakultet Sveučilišta u Zagrebu– predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu –članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Emi
Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologija Sveučilišta u Zagrebu–članica
Povjerenstva.
Ad 7
Prihvaća se 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, znanstvena grana: Odjevna tehnologija u Zavodu za odjevnu
tehnologiju, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje, te se
imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u sastavu: prof.dr.sc.
Dubravko Rogale Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-predsjednik Povjerenstva;
izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-članica
Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Siniša Fajt Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu-član Povjerenstva.
Ad 8
Pokreće se postupak izbora dr.sc. Bosiljke Šaravanje u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u sastavu:
prof.dr.sc. Darko Ujević Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu-predsjednik
Povjerenstva; prof.dr.sc. Tanja Pušić Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebučlanica Povjerenstva i prof.dr.sc. Krešimir Malarić Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu–član Povjerenstva.
Ad 9
Temeljem dostavljenih materijala, izvješća Stručnog povjerenstva i izdvojenog mišljenja u
postupku izbora jednog izvršitelja u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području:
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna
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tehnologija na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, te prema glasovanju članova
Fakultetskog vijeća, Izvješće nije prihvaćeno.
Ad 10
Imenuje se Povjerenstvo za sastavljanje Samoanalize na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilnotehnološkom fakultetu, u sastavu: prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc. Tanja
Pušić, dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Sandra Bischof, prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc.
Branka Vojnović, prodekanica za financije prof. dr. sc. Edita Vujasinović, prof.dr.sc. Stana
Kovačević, Maja Mahnić Naglić, mag.ing.techn.text., izv.prof.dr.sc. Mario Cetina, prof.dr.sc.
Dubravko Rogale
Ad 11
Prihvaćaju se izmjene i dopune plana izdavanja znanstveno-nastavne literature Povjerenstva za
znanstveno-nastavnu literaturu o prijavi izrade rukopisa za kalendarsku godinu 2016. za
Sveučilišni udžbenik: Dubravko Rogale, Darko Ujević and Snježana Firšt Rogale, Contemporary
Processess of Garment Production – tiskani oblik; Znanstveno-stručna knjiga: Darko Ujević i
suradnici: Konstrukcija i modno odijevanje - tiskani oblik; Priručnik: Sandra Flinčec Grgac, Anita
Tarbuk: Svojstva i ponašanje tekstilija pri djelovanju topline - tiskani oblik.
Ad 12
Odobrava se Akademiku prof. dr. sc. Josipu Pečariću odlazak na Abdus Salam International
Center of Mathematic, G.C. University, Lahore, Pakistan, u svojstvu gostujućeg profesora, u
trajanju od 6 tjedana od 20. veljače do 02. travnja 2016. godine.
Ad 13
Odobrava se Ireni Topić, mag.ing.des.text.,mag.art. odlazak na Universitatea Technica „George
Asachi“ din laşi, Rumunjska, u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa, u trajanju
od 5 mjeseci od 01.veljače 2016. godine do 01. srpnja 2016. godina.
Ad 14
Prihvaćaju se Izvješća o ocjeni rada mentora za akademsku godinu 2014./2015. Tekstilnotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 15
Prihvaćaju izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Tekstilno-tehnološkom Fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2015./2016.
Ad 16
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih preddiplomskih radova
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016.
Ad 17
Ad 17.1. Obavijesti dekanice
Dekanica fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o održavanju savjetovanja Tekstilna znanost i
gospodarstvo 25. siječnja 2016.g. Dekanica podsjeća da će se Dan Fakulteta obilježiti 26.
siječnja 2016.godine.
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Ad 17.2. Obavijesti prodekanica
Prodekanici za nastavu moli Fakultetsko vijeće za obavezno administriranje u ISVU kako bi se
utvrdilo da li su studenti završili i odslušali sve obveze predviñene za ovaj semestarski ispit.
Prodekanica za nastavu obavještava Fakultetsko vijeće da 19. siječnja 206.godine ističe rok
prijave za nagradu za e-kolegij, te se još uvijek može prijaviti kao i za nagradu za najbolje
studente.
Prodekanici za znanstveno istraživački rad izvještava o Natječaju za dodjelu Nagrada
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2015. godinu. Isto tako obavještava o roku za
podnošenje prijedloga za nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 31. siječnja
2016.godine. Tu je i poziv za natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada
Zagreba za koji je rok 02. veljače 2016.godine.

Zapisnik sastavila
Vlasta Horvat, v.r.

Dekanica
Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r.
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