SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a
Zagreb, 08. veljače 2016.
ZAPISNIK
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 08. veljače 2016. godine
Vrijeme sazivanja sjednice Fakultetskog vijeća je na temelju Poziva (KLASA: 602-04/16-77/2
URBROJ: 251-68-06/3-16-2) od 11. siječnja 2016. godine.
Broj članova Fakultetskog vijeća je 69.
Nazočnih članova Fakultetskog vijeća je 51.
Opravdano odsutnih članova je 7.
Neopravdano odsutnih članova je 11.
Sjednicu vodi predsjedavajuća prof.dr.sc. Sandra Bischof – dekanica.
Rad sjednice započeo je u 9,00 sati.
Predsjedavajuća utvrñuje da su Sjednici nazočni članovi koji čine više od 50% od ukupnog broja
članova Fakultetskog vijeća, sjednica ima kvorum, te se mogu donositi pravovaljane Odluke.
Predsjedavajuća predlaže Dnevni red kojeg su jednoglasno utvrdili nazočni članovi
Fakultetskog vijeća.
Utvrñen je:
Dnevni red :

1. Zapisnik 3.redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. siječnja 206.
godine;
2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6.redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347.
ak.god. (2015./2016.) održane 19. siječnja 2016.godine;
3. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
4. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija.
5. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.vrste u suradničkom zvanju asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje Tekstilna tehnologija na
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na dislociranom studiju u Varaždinu.
6. Zahtjev za pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda na HRZZ projektu ADVENCETEX, na odreñeno vrijeme od godinu
dana u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Kemija;
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7. Prijedlog upisnih kvota za upis u I.godinu preddiplomskih i stručnih studija na Sveučilištu
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u akad.god. 2016./2017.
8. Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2015./2016.
9. Suglasnost za održavanje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu
- dr.sc. Alica Grilec Kaurić, viša asistentica
10. Godišnje financijsko Izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za
2015.godinu;
11. Godišnje Izvješće o osiguranju kvalitete na Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akad.god.
2014./2015. i Plan aktivnosti za osiguranje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta za
akad.god. 2015./2016.
12. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija
diplomskih radova stručnog studija
završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija
završnih radova stručnog studija
diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija

13. Obavijesti
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

Obavijesti dekanice
Obavijesti prodekanica Fakulteta
Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
Obavijesti voditelja TSRC-a
Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu

14. Razno

Prelazi se na rad po utvrñenom Dnevnom redu, te su donijete Odluke i/ili rješenja i/ili Zaključci.
Ad 1
Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 08. veljače 2015.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose
ODLUKU
Prihvaća se Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 08. veljače 2015. godine.
Ad 2
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347.
ak. god. (2015./2016.) održane 19. siječnja 2015. godine.
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 347. ak.god. (2015./2016) koja je održana 19. siječnja 2015.g., te izvještava o
financijskim pitanjima koja se odnose na Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
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Ad 3
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Dekanica Fakulteta moli predstavnice studenta ako imaju obavijesti, zamolbe, primjedbe da ih
iznesu. Istih nije bilo, te Dekanica Fakulteta moli predstavnike studenata da isplaniraju budžet
studenata, te o istome obavijeste prodekanicu za financije. Daljnjih pitanje nije bilo, te se prelazi
na slijedeću točku dnevnog reda.

Ad 4
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija.

Na temelju dosavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u
postupku izbora 1 izvršitelja - znanstvenog savjetnika iz naslova Dnevnog reda ove točke,
članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno
ODLUKU
Izv.prof.dr.sc. Željko Penava, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika 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 i 60/15 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 5
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.vrste u suradničkom zvanju asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje Tekstilna tehnologija na
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na dislociranom studiju u Varaždinu

Na temelju dosavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u
postupku izbora 1 izvršitelja - asistenta iz naslova Dnevnog reda ove točke, članovi
Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno
ODLUKU
I
Franka Žuvela Bošnjak, dipl.inž. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje
asistentice u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna
tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na dislociranom studiju u
Varaždinu
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Ad 6
Zahtjev za pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda na HRZZ projektu ADVANCETEX, na odreñeno vrijeme od godinu dana
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Kemija

Pokretanje postupka izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje poslijedoktoranda, kao što je
navedeno u naslovu Dnevnog reda.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose
ODLUKU
I

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – poslijedoktorand na HRZZ projektu ADVANCETEX u znanstvenom
području: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo ili znanstvenom području: Prirodne
znanosti, polje: Kemija, na odreñeno vrijeme od godinu dana.
II
Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“ 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 i 60/15 Odluka UsRH).
III
Rok za prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
IV
Javni natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj
stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te na službenom internetskom
portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora.
S pristupnicima na Natječaj potrebno je održati intervju.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7
Prijedlog upisnih kvota za upis u I.godinu preddiplomskih i stručnih studija na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u akad.god. 2016./2017.

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Branki Vojnović koja
detaljno uz prikaz na projekcijskom platnu izvještava o prijedlogu upisnih kvota za upis u
I.godinu preddiplomskih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom
fakultetu u akademskoj godinu 2016./2017.
Glasovanjem Fakultetskog vijeća, vijeće je donijelo
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ODLUKU
I
Utvrñuju se upisne kvote za upis studenata na sveučilišni preddiplomski i stručni studij
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad.god. 2016./2017. sukladno tablici
koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Tekstilno – tehnološki fakultet

PRIJEDLOG UPISNIH KVOTA ZA UPIS U 1. GODINU
PREDDIPLOMSKIH TE STRUČNOG STUDIJA U
AKAD.GOD. 2016./2017.
redoviti
studenti

izvanredni
studenti

Sveučilišni preddiplomski studijski program
150
0

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjerovi:
PMT,TKME,OI

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - smjer: IDTO
Tekstilni i modni dizajn

50
80

0
0

strani
studenti

ukupan
broj
studenata

10

160

5
10

55
90
305

Stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija
20
0
0
Tekstilna tehnologija
40
0
0
Odjevna tehnologija
20
0
5
Dizajn obuće

20
40
25
85

Ukupno:

360

0

30

390

Ad 8
Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2015./2016.
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o izmjenama i dopunama Povjere nastave za
akademsku godinu 2015./2016., te daje riječ prodekanici za nastavu koja uz prikaz na
projekcijskom platnu obrazlaže Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave prema tablicama
koje su dostavljene i potpisane.
U raspravi su sudjelovali doc.dr.sc. Ana Sutlović, izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović,
doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc. Tanja
Pušić, izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale i prodekanica za financije prof.dr.sc. Edita
Vujasinović.
Glasovanjem Fakultetskog vijeća 22 člana za, 6 člana protiv i 19 članova suzdržanih, prijedlog
Izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za ak.god. 2015./2016. nije prihvaćen.
Prodekanica za nastavu moli predstojnike Zavoda da joj do petka, 12.2.2016. godine pošalju
kompetencije nastavnika za svaku izmjenu i dopunu, a radi obrazloženja i pripreme za slijedeće
Vijeće.
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Ad 9
Suglasnost za održavanje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu
- dr.sc. Alica Grilec Kaurić, viša asistentica

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o održavanju nastave dr.sc. Alice Grilec Kaurić
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose
ODLUKU
I
Dr.sc. Alici Grilec Kaurić, višoj asistentici daje se suglasnost za održavanje seminarske nastave
na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu na kolegiju „Turizam“ u ljetnom semestru
akademske godine 2015./2016. sa 6 NS tjedno.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10
Godišnje financijsko Izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za
2015.godinu;
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije, te uz prikaz na projekcijskom platnu
prodekanica za financije izvještava o Godišnjem financijskom Izvješću Tekstilno-tehnološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2015. godinu.
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno donosi
ODLUKU
I
Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
2015. godinu.

za

II
Financijsko izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni
dio.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11
Godišnje Izvješće o osiguranju kvalitete na Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akad.god.
2014./2015. i Plan aktivnosti za osiguranje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta za
akad.god. 2015./2016.
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović, te uz prikaz na projekcijskom
platnu izvještava Fakultetsko vijeće o Godišnjem Izvješću o osiguranju kvalitete na Tekstilnotehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2014./2015.
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno donosi
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ODLUKU

I
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2014./2015.
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

II
Godišnje izvješće iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Nadalje, izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović uz prikaz na projekcijskom platnu izvještava
Fakultetsko vijeće o Planu aktivnosti za osiguranje kvalitete Tekstilno-tehnološkog fakulteta za
akademsku godinu 2015./2016.
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja daje
prijedlog odnosno dopunu vezano za resurse za učenje i podršku studentima, te obavještava da
je bilo daleko više programa pružanja potpore studentima, naročito dizajnerima i bilo bi dobro
da se i to uvrsti u izvještaj, jer su dodijeljena sredstva koja su vidljiva iz programskih ugovora.
Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović slaže se sa iznesenim, te moli za dogovor oko unosa
predloženoga.
Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo Plan aktivnosti uz nadopunu, te donosi
ODLUKU

I
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2015./2016.
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

II
Plan aktivnosti iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu preddiplomskih i završnih
diplomskih radova
Prikazom na projekcijskom platnu utvrñuju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu
preddiplomskih i završnih diplomskih radova, sa malim izmjenama.
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Prijedloge tema i povjerenstava, sa izmjenama, te
donosi
ODLUKU
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstva za izradu preddiplomskih i završnih diplomskih
radova.
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Ad 13
Obavijesti
Dekanica Fakulteta otvara točku 13. dnevnog reda.
Ad 13.1. Obavijesti dekanice
Dekanica obavještava Fakultetsko vijeće da je u tijeku pisanje elaborata akreditacije doktorskog
studija. Dekanica podsjeća da su u ljetu 2015. na Fakultetskom vijeću identificirana 3
povjerenstva za 3 preddiplomska studija, te moli da ju se informira tijekom ovog tjedna do kuda
se stiglo sa sastancima jer je jako važno da se krene sa pisanjem elaborata.
Dekanica daje riječ doc.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković koja izvještava o prijedlogu, te moli
da se u standardima zanimanja navede 10-tak ključnih poslova za svako zanimanje. Svi ključni
poslovi su sažeti, odnosno uvijek se traži ključni pojam.
Dekanica ističe a je ovo važan institucijski projekt, te smatra da je izuzetno važno za naše
buduće studente da profili budu izrañeni na način da im se omogući što veću mogućnost
zapošljavanja.
Dekanica Fakulteta informira o TZG-u i o Danu Fakulteta, te obavještava da su istima
prisustvovali brojni suradnici, interes je bio iznimno velik, čime se otvara suradnja na brojnim
razinama.
Dekanica zahvaljuje doc.dr.sc. Krešimiru Purgaru i cijelom organizacijskom odboru za uspješnu
organizaciju, veliku posjećenost i lijep uspjeh.
Isto tako, Dekanica podsjeća da svi trebaju sredi osobnu stranicu i na hrvatskom i na
engleskom jeziku. Podaci se trebaju osuvremeniti kako bi se što bolje prezentirali na našim
internetskim stranicama.

Ad 13.2. Obavijesti prodekanica
Dekanica daje riječ prodekanici za financije koja obavještava Fakultetsko vijeće kako je na
snazi novi Zakon o računovodstvu koji je stroži u kaznama, sankcijama i sl. dosadašnjem
zakonu, te moli da se svi pridržavaju procedura koje su donesene i prihvaćena od strane
Fakultetskog vijeća.
Dekanica daje riječ prodekanici za nastavu koja moli sve potencijalne mentore i nastavnike da
pomognu studentima da se u tehnologijadi predstave u najbolje mogućem obliku, te ukoliko
netko ima kandidata sa interesantnom temom, da se ta tema dostavi kako bi se mogla proći sa
studentom kako bismo se mogli predstaviti još bolje nego ranijih godina.
Dekanica ističe kako se kvaliteta radova jako podigla, te da iako su i do sada teme bile
atraktivne, može se izabrati i još atraktivnije teme, a iza toga važna je i količina rezultata i
znanstveni dio. Važan dio uspjeha je odabir atraktivne teme, te smatra da Tekstilno-tehnološki
fakultet ima dosta toga za ponuditi.
Dekanica daje riječ prodekanici za znanstvenoistraživački rad koja obavještava Fakultetsko
vijeće da će se 14. Festival znanosti ove godine održati od 18.-23.4.2016. godine u Tehničkom
muzeju, te da je tematski vezan za umjetnost i znanost. Prijave se mogu izvršiti do 19.veljače
2016., te svi koji imaju interesa da dostave svoje prijave u što većem broju.
Dekanica daje riječ prodekanici za meñufakultetsku i meñunarodnu suradnju koja obavještava
Fakultetsko vijeće da je tokom zimskog semestra na Tekstilno-tehnološkom fakultetu bila gošća
profesorica koja je stigla preko Erasmus-a i Ceepusa-a, te je radila sa jednim dijelom studenata
dizajna tekstila, studenti su bili zadovoljni, te kao rezultat te suradnje planiraju se dvije izložbe,
jedna u Zagrebu i jedna u Ljubljani.
Dekanica daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja informira o aktivnosti koju treba
završiti do 22.veljače, a radi se o procjeni stupnja osiguravanja kvalitete koja će se provesti u tri
faze. Isto tako potrebno je izabrati Povjerenstvo.
Dekanica daje riječ doc.dr.sc. Aniti Tarbuk koja informira da je raspisan novi Erasmus natječaj
za boravak stranih studenata.
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Dekanica daje riječ prodekanici za financije koja moli da svi koji trebaju ići na Vijeće tehničkog
područja, a prije predaje materijala, zatraže od člana Povjerenstva dodatne materijale koji se
trebaju priložiti kako bi se pojedini uvjeti priznali.
Dekanica čestita doc.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković i doc.dr.sc. Ani Sutlović na izboru u
znanstveno-nastavno zvanja izvanrednih profesorica, te im uručuje izvornike Potvrda.
Članovi Fakultetskog vijeća čestitaju izabranima.
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Stani Kovačević koja moli profesore, odnose sve koji imaju
kolegij na doktorskom studiju, za suradnju, te moli obavezno popuniti, odnosno unijeti na web
stranicu sve promjene.

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 40 minuta.

Zapisnik sastavila

Dekanica

Vlasta Horvat, v.r.

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