Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a
KLASA: 602-04/17-77/1
URBROJ: 251-68-01/1-17-2
Zagreb, 17. siječnja 2017.
ZAPISNIK
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2016./2017. održane 23. siječnja 2017. godine, u predavaonici A-316
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u
9:00 sati.
Dnevni red :

1.

Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 5. prosinca 2016.
godine;

2.

Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 16. siječnja 2017.
godine;

3.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s Izvještajne sjednice Senata, vijeća područja,
Sveučilišnog savjeta i Rektorskog kolegija u širem sastavu Sveučilišta u Zagrebu u
održane 7. prosinca 2016. godine;

4.

Obavijesti Dekanice Fakulteta sa 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. prosinca 2016. godine;

5.

Obavijesti Dekanice Fakulteta sa 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
348. ak.god. (2016./2017.) održane 17. siječnja 2017. godine;

6.

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta;

7.

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

8.

Poslovna suradnja Fakulteta i Prve zadruge studenata Fabric&Co-op;

9.

Imenovanje povjerenstva u postupku izbora u počasno zvanje professor emeritus u
akademskoj godini 2016./2017.;
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10. Poništenje Natječaja za izbor u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje, iz
područja Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija;
11. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno
vrijeme, s punim radnim vremenom;
11.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u
znanstvenom području prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija,
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;
12. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika, u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstveno
polje tekstilna tehnologija;
12.1. Imenovanje stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora
izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika,
u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstveno polje tekstilna
tehnologija;
13. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno
polje tekstilna tehnologija, grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo;
13.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, u znanstvenom području
tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, grana: tekstilnomehaničko inženjerstvo;
14. Pokretanje postupka izbora u naslovno zvanje predavač u znanstvenom području
humanističke znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, grana: teatrologija;
14.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno zvanje
predavač u znanstvenom području humanističke znanosti, znanstveno polje
znanost o umjetnosti, grana: teatrologija;
15. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Ivone Jerković,
dipl.inž.;
16. Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora jednog
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u
znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: tekstilna tehnologija,
znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno radno vrijeme u
punom radnom vremenu;
17. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste suradničko zvanje asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radom vremenu u
Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju;
18. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje iz područja
tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, za potrebe izvođenja nastave na
diplomskom studiju Teorija i kultura mode;
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19. Donošenje Odluke o troškovima studija za studente dodiplomskih studija prije
ustrojavanja preddiplomskih studija (prema starom studijskom planu i programu);
20. Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje
2017. – 2019.;
21. Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2017. god.;
22. Imenovanje predstojnice Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
23. Imenovanje predstojnika Zavoda za temeljne prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
24. Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+SMS u ak.god.
2015./2016.;
25. Izvješće Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa Tekstilna znanost i
gospodarstvo za 2016. godinu;
26. Izvješće o održanom 8th International Textile, Clothing & Design Conference
(ITC&DC) 2016;
27. Izvješće o prijavi izrade rukopisa za kalendarsku godinu 2017. Ureda za izdavačku
djelatnost;
28. Izmjene i dopune u povjeri nastave za akademsku godinu 2016./2017.;
29. Tematska područja – diplomski i završni radovi za akademsku godinu 2016./2017.;
30. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.

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

31. Obavijesti
31.1. Obavijesti dekanice
31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
32. Razno
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Ad 1
Prihvaća se Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 5. prosinca 2016. godine.

Ad 2
Prihvaća se Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 16. siječnja 2017.
godine.

Ad 3
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da se radilo o Izvještajnoj sjednici, te da je
na web stranici Sveučilišta objavljen opsežan Izvještaj.

Ad 4
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o točkama Dnevnog reda 6. redovite sjednice
Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. prosinca 2016. godine,
te iznosi najvažnije točke koje se odnose na Tekstilno-tehnološki fakultet.
Ad 5
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o točkama Dnevnog reda 6. redovite sjednice
Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. prosinca 2016. godine,
te iznosi najvažnije točke koje se odnose na Tekstilno-tehnološki fakultet.
Ad 6
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

Ad 7
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o izborima i napredovanjima nastavnika i
suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ujedno izvještava Fakultetsko
vijeće o pristiglim potvrdnicama Senata i Vijeća tehničkog područja.
Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o prihvaćenim prijedlozima
doktorskih tema predloženika.
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Ad 8
Dekanica Fakulteta daje riječ studentici Josipi Vurnek koja obavještava Fakultetsko vijeće da
Prva zadruga studenata Fabric8 Co-op odustaje od ideje da se ulaže u prostor caffea u
prizemlju, te da se napravi dnevni boravak za studente, da se napravi mjesto gdje bi se studenti
mogli družiti, radionice, slušaonice, gledaonice i dr. Na žalost, propušten je rok za prijave, te se
moralo odustati od zamisli.
Ad 9
Prihvaća se imenovanje povjerenstva u postupku izbora u počasno zvanje professor emeritus u
akademskoj godini 2016./2017. te se materijali trebaju predati do kraja veljače 2017.g.

Ad 10
Prihvaća se poništenje Natječaja za izbor u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje, iz
područja Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija.

Ad 11 i Ad 11.1.
Prihvaća se pokretanje postupak izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području
prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim
radnim vremenom, te se imenuje Stručno povjerenstvo u sastavu: Prof.dr.sc. Marina Cindrić,
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednica Povjerenstva;
Prof.dr.dr.sc. Dubravka Matković-Čalogović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički
fakultet - članica Povjerenstva i Akademik Josip Pečarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - član Povjerenstva.
Ad 12 i Ad 12.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika, u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstveno polje tekstilna
tehnologija, te se imenuje Stručno povjerenstvo u sastavu: Prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Prof.emeritus Ivo Soljačić,
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva iProf.dr.sc. Sandra
Babić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologija - članica
Povjerenstva.

Ad 13 i Ad 13.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna
tehnologija, grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, te se imenuje Stručno povjerenstvo u
sastavu. 1. Prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet predsjednica Povjerenstva; 2. Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - član Povjerenstva i 3. Prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet - članica Povjerenstva.
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Ad 14 i Ad 14.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora u naslovno zvanje predavač u znanstvenom području
humanističke znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, grana: teatrologija, te se imenuje
Stručno povjerenstvo u sastavu: Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, Sveučilište u Zagrebu,
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Doc.dr.sc. Krešimir Purgar,
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva i Prof.dr.sc. Darko
Lukić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti - član Povjerenstva.

Ad 15
Prihvaća se imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Ivone Jerković,
dipl.inž. u sastavu: Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet, -predsjednica Povjerenstva; Doc.dr.sc. Anita Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - članica Povjerenstva i Prof.dr.sc. Janoš Kodvanj, Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje - član Povjerenstva.

Ad 16
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora dr.sc. Željka Knezića na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju
docent, u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstvenom polju: tekstilna tehnologija,
znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno radno vrijeme u punom
radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 17
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora Ive Matijević, mag.ing.techn.text. na radno mjesto I. vrste suradničko zvanje
asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radom vremenu u Zavodu
za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i
Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 18
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora Alicie Irene Mihalić, mag.ing.des.text. u suradničko zvanje asistent, naslovno
zvanje iz područja tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, za potrebe izvođenja nastave
na diplomskom studiju Teorija i kultura mode jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i
Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
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Ad 19
Prihvaća se donošenje Odluke o troškovima studija za studente dodiplomskih studija prije
ustrojavanja preddiplomskih studija (prema starom studijskom planu i programu).

Ad 20
Prihvaća se donošenja Financijskog plana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta za razdoblje 2017. – 2019.“.
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno donosi

Ad 21
Prihvaća se Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta za 2017.
godinu.

Ad 22
Prihvaća se imenovanje izv.prof.dr.sc. Vesne Marije Potočić Matković za predstojnicu Zavoda
za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
Ad 23
Prihvaća se imenovanje prof.dr.sc. Željka Šomođija za predstojnika Zavoda za temeljne
prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Ad 24
Utvrđuje se i prihvaća Izvješće o održanoj nastavi za kolegije na engleskom jeziku u sklopu
ERASMUS+ SMS na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku
godinu 2015./2016.

Ad 25
Prihvaća se Izvješće Organizacijskog odbora znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna
znanost i gospodarstvo (TZG) za 2016. godinu.

Ad 26
Izvješće o održanom 8th International Textile, Clothing & Design Conference
(ITC&DC) 2016.
Prihvaća se Izvješće o održanoj konferenciji – 8th International Textile, Clothing & Design
Conference (ITC&DC) 2016.
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Ad 23
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu o prijavi izrade rukopisa
za kalendarsku godinu 2017.

Ad 28.
Utvrđuju se i prihvaćaju Izmjene i dopune povjere nastave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilnotehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2016./2017.

Ad 29
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017.

Ad 30
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017.

Ad 31
Obavijesti
31.1. Obavijesti dekanice
Dekanica Fakulteta obavještava o izradi nove web stranice Fakulteta.
Isto tako, dekanica Fakulteta moli studente da u što većem broju prisustvuju radionici koja se
održava danas 23. siječnja 2017.
Nadalje, dekanica Fakulteta podsjeća da će sutra 24. siječnja 2017.g. biti održano savjetovanje
Tekstilna znanost i gospodarstvo; Dan Fakulteta je 25. siječnja 2017.g., te Dan otvorenih vrata
koji će biti u četvrtak 26. siječnja 2017. godine.
Dekanica Fakulteta obavještava da studenti za mobilnost mora poštovati proceduru koja počinje
u našoj referadi, te mora dobiti potvrdu naše institucije za odobrenje.
31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
Prodekanica na nastavu podsjeća Fakultetsko vijeće da nastava traje do 3. veljače 2017.
godine, te moli profesore da prilikom upisa u ISVU označe studente koji nisu stekli uvjete za
dobivanje potpisa. Isto tako, napominje da će studenti prilikom upisa odmah odabrati izborni
predmet. Nadalje, moli da se provjeri da li su svi zahtjevi za vanjske suradnike za ljetni
semestar predani.
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Prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je izv.prof.dr.sc.
Mario Cetina proglašen za top znanstvenika na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te da je
suautor na radu s Jean-Pierre Sauvage, jednim od dobitnika Nobelove nagrade za kemiju u
2016. Rad je objavljen u časopisu Chemistry – A European Journal, te je ova suradnja plod
višemjesečnog boravka izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u skupini također znamenitog znanstvenika
Kari Rissanena, University of Jyväskylä, Finska.
Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad informira o dodijeljenoj zlatnoj medalji za
inovaciju prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu i izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja je dodijeljena
na međunarodnoj izložbi inovacija KIDE u organizaciji WIIPA koja je održana na Tajvanu od 9.11. prosinca 2016. godine.
Isto tako, prodekanica za znanstveno-istraživački rad informira Fakultetsko vijeće o dodijeljenoj
Povelji za dugogodišnji izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture koja je
dodijeljena prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu.
Hrvatska zajednica tehničke kulture, u povodu 70. godišnjice rada, dodijelila je prof.dr.sc.
Dubravku Rogaleu povelju za dugogodišnji izniman doprinos razvitku i promicanju tehničke
kulture.
Prodekanica informira Fakultetsko vijeće da je prof.dr.sc. Gojko Nikolić dobitnik Državne
nagrade tehničke kulture “Faust Vrančić“ za 2015. godinu za životno djelo.
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečana dodjela Državne nagrade tehničke
kulture „Faust Vrančić“.
Također, prodekanica za znanstveno-istraživački rad informira Fakultetsko vijeće o 2 nova
HRZZ projekta, Tekstilno-tehnološki fakultet, a to su: „Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i
obuće“ i „Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica“
Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad informira o još 2 HRZZ projekta, Tekstilnotehnološki fakultet-suradnik i to: „Dinamični hibridni materijali za novu primjenu temeljeni na
metalnim nanočesticama i gelovima Institut Ruđer Bošković“ i „Metalosupramolekulske strukture
i anorganosko-organski polioksometalni hibridi“
Isto tako, prodekanica za znanstveno-istraživački rad informira Fakultetsko vijeće o Natječajima
koji su u tijeku, a to su.
1.) Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2016. godinu,
rok za prijavu je 20. veljače 2017.;
2.) Texprocess Innovation Award 2017 - Texprocess - međunarodni sajam za procese
tekstilnih i fleksibilnih materijala koji se tradicionalno održava u Frankfurtu i ove godine
dodjeljuje nagradu za inovaciju. Više o uvjetima ovog Natječaja za dodjelu Texprocess
Innovation Award 2017., rok za prijavu je 20. veljače 2017.;
3.) Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2016. godinu.
Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2017.g.
Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad pod obavezama moli za izradu Google
Scholar profile kako bi se olakšalo prikupljanje podataka o znanstvenoj produktivnosti i
omogućili bolju vidljivost Sveučilišta u Zagrebu. Na individualnoj razini svakog znanstvenika
korist od otvaranja Google Scholar računa jest da pored automatskog izračuna bibliometrijskih
indeksa omogućuje i pregled produkcije tzv. sive znanstvene literature (izvještaji o rezultatima
projekata i ostale publikacije koje se ne indeksiraju u drugim bazama). Na institucionalnoj razini
podatci Google Scholara koriste se za informacije o produktivnosti sveučilišta, te neka
međunarodna rangiranja koriste institucijske podatke (npr. Webometrics). Kako će sljedeće
prikupljanje podataka za Webometrics započeti u narednih nekoliko tjedana, moli istraživače da
u što većem broju otvore svoje profile.
U ovom trenutku 573 istraživača sa Sveučilišta imaju otvoren Google Scholar profil s barem
jednim citatom.
Isto tako, prodekanica za znanstveno-istraživački rad moli da se CROSBI podaci redovito
ažuriraju.
Prodekanica za financije isto moli da se redovito ažuriraju podaci u CROSBI.
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31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti.
31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti.
31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti.
31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti.

Ad 32
Prodekanica za nastavu prikazom na projekcijskom platnu informira o Indeksu kvalitete –
Indeks zadovoljstva studenata.
Dekanica Fakulteta najavljuje slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća za dan 6. ožujka 2017.
godine.
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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