SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a
Zagreb, 18. ožujka.2016.
ZAPISNIK
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. ožujka 2016. godine

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. Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 08. veljače 2016.
godine;
3. Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 29.02.2016. godine;
4. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Fakulteta;
4.1. Doc.dr.sc. Mirna Rodić – Obavijest o Potvrdnici Vijeća prirodoslovnog područja o
izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u
području prirodnih znanosti, polje: matematika na Tekstilno-tehnološkom fakultetu
na vrijeme od 5 godina
4.2. Dr.sc. Lea Botteri – Obavijest o Odluci Matičnog odbora o izboru u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje:
tekstilna tehnologija
4.3. Natječaji u tijeku;
5. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 7.redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347.
ak.god. (2015./2016.) održane 08.ožujka 2016.godine;
6. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
6.1. Zamolba za polaganje ispita u redovitom ispitnom roku
7. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavno zvanje i
na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje u umjetničkom području, umjetničko
polje likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo;
7.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja m/ž I. vrste
umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje u
umjetničkom području, umjetničko polje likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo;
8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje
i na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje u znanstvenom području Tehničkih
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija;
8.1.
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja I. vrste u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana:
Tekstilna kemija;
9. Poništenje Odluke o pokretanju postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penaveu
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području Tehničkih znanosti,
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-1511;
9.1. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstveno zvanje –
znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna-tehnologija;
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9.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstveni
savjetnik, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija;
Poništenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor 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,
grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno radno vrijeme u punom
radnom vremenu, Klasa: 602-04/16-77/1, Urbroj: 251-68-06/2-16-2 od 18. siječnja 2016.
godine;
10.1. Pokretanje postupka 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: Tekstila tehnologija, grana:
Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno radno vrijeme u punom
radnom vremenu;
10.2. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja m/ž na radno
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstila
tehnologija, grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno radno
vrijeme u punom radnom vremenu;
Poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž u suradničko
zvanje – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju:
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u
punom radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje, Klasa: 602-04/16-77/1, Urbroj: 25168-06/2-16-9 od 18.siječnja 2016. godine;
Poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž u suradničko
zvanje – asistent, naslovno zvanje u Umjetničkom području, polje: Likovna umjetnost,
grana: Slikarstvo, Klasa: 602-04/15-77/5, Urbroj: 251-68-06/2-15-8 od 19. listopada
2016. godine;
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste 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;
13.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 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;
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja 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;
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u
punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju;
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za
temeljne prirodne i tehničke znanosti;
DR.SC.-10 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada
17.1.
Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Ivane Špelić, dipl.ing.
podnaslovom „Utjecaj konstrukcijskih parametara na toplinska svojstva odjeće“
u postupku stjecanja znanstvenog stupnja doktora znanosti u području:
Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija;
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18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.

36.

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: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće, na odreñeno vrijeme u punom radnom
vremenu, u zamjenu za bolovanje;
Ksenija Višić, dipl.ing - Prijava teme doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj
fizikalno-kemijskih svojstava inhibitora posivljenja na zeta potencijal opranih
pamučnih materijala“
19.1. Imenovanje Povjerenstva za prijavu i ocjenu teme doktorskog rada Ksenije
Višić, dipl.ing.pod naslovom „Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava
inhibitora posivljenja na zeta potencijal opranih pamučnih materijala“
Izvješća asistenata o radu mentora u akad.god. 2014./2015.:
20.1. dr.sc. Bosiljka Šaravanja
20.2. Josipa Štefanec, mag.art.
Dr.sc. Željko Knezić - Razrješenje predstojnika Studijske jedinice Varaždin
21.1. Izbor predstojnika Studijske jedinice Varaždin
Izv.prof.art. Andrea Pavetić – zamolba za odobrenje održavanja nastave na Univerzi
v Mariboru, Fakulteti za strojništvo u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.;
Prva izmjena Plana nabave Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu;
Financijski plan Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. – 2018. godine;
Izmjene i dopune u povjeri nastave za akademsku godinu 2015./2016.;
Donošenje Odluke o priznavanju položenih ispita sveučilišnog dodiplomskog studija
Tekstilne-tehnologije, u skladu s ekvivalentima kolegija preddiplomskih sveučilišnih i
diplomskih sveučilišnih studijskih programa;
Obavijest o utvrñenim odstupanjima u poslovanju Studentske referade;
Imenovanje ISVU koordinatora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+SMS u
akad.god. 2015./2016.;
Prihvaćanje završnog teksta rukopisa Modni dizajn I autorice doc.art. Jasminke
Končić, kao fakultetske skripte u elektroničkom obliku;
Dopuna plana izdavanja za 2016. godinu Ureda za
- Putopis za Vašu kreativnost – korak po korak do batika autorice
akad.slik. Snježane Vego,red.prof., kao fakultetska skripta u elektroničkom obliku;
Pravilnik o radu Vijeća doktorskog studija;
Uspostava Ureda za projekte Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
34.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija
34.2. diplomskih radova stručnog studija
34.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija
34.4. završnih radova stručnog studija
34.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija
Obavijesti
35.1. Obavijesti dekanice
35.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
35.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
35.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
35.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
35.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
Razno
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Ad 1
Prihvaća se Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. siječnja 2016. godine.

Ad 2
Prihvaća se Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. veljače 2016. godine.

Ad 3
Prihvaća se Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 29. veljače 2016.
godine.
Ad 4
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Fakulteta;
4.1. Doc.dr.sc. Mirna Rodić – Obavijest o Potvrdnici Vijeća prirodoslovnog područja o izboru u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u području
prirodnih znanosti, polje: matematika na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na vrijeme od 5
godina
4.2. Dr.sc. Lea Botteri – Obavijest o Odluci Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje: tekstilna
tehnologija
4.3. Natječaji u tijeku;
Obavijest o zatraženim Potvrdnicama i Suglasnostima od Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 5
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 347. ak.god. (2015./2016) koja je održana 28. ožujka 2016.g
Ad 6
Donesena je Odluka kojom se odobrava studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu polaganje ispita u redovnom ljetnom ispitnom roku do 15. srpnja 2016. godine, a
temeljem zamolbe Studentskog zbora Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od
09.03.2016. godine.
Ad 7
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u umjetničko-nastavno
zvanje i na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje u umjetničkom području, umjetničko
polje likovne umjetnosti, grana: Slikarstvo; te se imenuje za člana Stručnog povjerenstva
Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za davanje mišljenja o ispunjavanju
uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje redoviti profesor red.prof.dr.sc. Nina Režek
Wilson.
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Ad 8. i 8.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto redoviti profesor/trajno zvanje u znanstvenom području Tehničkih
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija, te se imenuje Stručno
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
redoviti profesor/trajno zvanje u sastavu: prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva prof.dr.sc. Juraj Bartolić, Sveučilište u
Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva - član Povjerenstva
Ad 9
Prihvaća se poništenje Odluke o pokretanju postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u
znanstveno
zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području Tehničkih znanosti,
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-11 od
21. prosinca 2015.
Ad 9.1. i Ad 9.2.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstveno zvanje –
znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju:
Tekstilna-tehnologija, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za pristupnika izv.prof.dr.sc. Željka
Penave, u sastavu: prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki
fakultet – predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Damir Lazarević, Sveučilište u Zagrebu,
Grañevinski fakultet – član Povjerenstva i prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu,
Tekstilno-tehnološki fakultet – član Povjerenstva.

Ad 11
Prihvaća se poništenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor 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, grana: Tekstilnomehaničko inženjerstvo, na neodreñeno radno vrijeme u punom radnom vremenu, Klasa: 60204/16-77/1, Urbroj: 251-68-06/2-16-2 od 18. siječnja 2016. godine.

Ad 10.1. i 10.2.
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 Tehničkih
znanosti, znanstveno polje: Tekstila tehnologija, grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na
neodreñeno radno vrijeme u punom radnom vremenu, te se imenuje Stručno povjerenstvo za
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor
u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet –
predsjednik Povjerenstva, prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilnotehnološki fakultet – članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Damir Lazarević, Grañevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu – član Povjerenstva.
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Ad 11
Prihvaća se poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž u
suradničko zvanje – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju:
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom
radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje, Klasa: 602-04/16-77/1, Urbroj: 251-68-06/2-16-9 od
18.siječnja 2016. godine.
Ad 12
Prihvaća se poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja m/ž u
suradničko zvanje – asistent, naslovno zvanje u Umjetničkom području, polje: Likovna
umjetnost, grana: Slikarstvo, Klasa: 602-04/15-77/5, Urbroj: 251-68-06/2-15-8 od 19. listopada
2016. godine.
Ad 13
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste
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 za izbor u suradničko
zvanje asistent u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilnotehnološki fakultet – predsjednik Povjerenstva, izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, Sveučilište
u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet – članica Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Siniša Fajt,
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu – član Povjerenstva.
Ad 14
Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja 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 u sastavu: prof.dr.sc.
Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – predsjednica
Povjerenstva, prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet –
članica Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki Fakultet – članica Povjerenstva.
Ad 15
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna
tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom
vremenu u Zavodu za odjevnu tehnologiju, te se dr.sc. Bosiljka Šaravanja, mag.ing.techn.text.
izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom
području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana:
Odjevna tehnologija na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za odjevnu
tehnologiju.
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Ad 16
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna
tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za temeljne prirodne i
tehničke znanosti, te se dr.sc. Emilija Zdraveva izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko
zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za temeljne,
prirodne i tehničke znanosti.
Ad 17 i 17.1.
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Ivane Špelić, dipl.ing.
podnaslovom „Utjecaj konstrukcijskih parametara na toplinska svojstva odjeće“ u postupku
stjecanja znanstvenog stupnja doktora znanosti u području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna
tehnologija.
Ad 18
Prihvaća se 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: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, u
zamjenu za bolovanje, te se Franka Karin. dipl.inž. izabire na radno mjesto I. vrste u
suradničko zvanje asistentice u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće, na odreñeno vrijeme u punom
radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje.
Ad 19
Pokreće se postupak prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Ksenije Višić, dipl.ing.
pod naslovom „Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava inhibitora posivljenja na zeta potencijal
opranih pamučnih materijala“, te se imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje
mentora, u sastavu: prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet, predsjednik povjerenstva, prof.dr.sc. Olivera Šauperl, Univerza v Mariboru Fakulteta za
strojništvo, članica povjerenstva prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet, članica povjerenstva.
Ad 20

Prihvaćaju se korekcije Izvješća asistenata dr.sc. Bosiljke Šaravanje i Josipe Štefanec,
mag.art. o radu mentora u akademskoj godini 2014./2015. Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 21. i 21.1.
Prihvaća se razrješenje dr.sc. Željka Knezića dužnosti Predstojnika Studijske jedinice Varaždin
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 18. ožujkom 2016. godine.,
te se za predstojnika Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta ponovno bira dr.sc. Željko Knezić, čiji mandat traje dvije godine od potvrde dana
dekanice Fakulteta.
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Ad 22
Prihvaća se davanje suglasnosti izv.prof.art. Andrea Pavetić za održavanje nastave na Univerzi
v Mariboru, Fakulteti za strojništvo u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016.
Ad 23
Prihvaća se Prijedlog 1. izmjene Plana nabave Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu

Ad 24
Prihvaća se Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakultetu za razdoblje
2016. – 2018.
Ad 25
Prihvaćaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilnotehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2015./2016.

Ad 26
Prihvaća se Odluka o priznavanju položenih ispita sveučilišnog dodiplomskog studija Tekstilnetehnologije, u skladu s ekvivalentima kolegija preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih
sveučilišnih studijskih programa.

Ad 27
Dugotrajnom raspravom i obrazloženjima u odstupanjima u poslovanju Studentske referade,
odnosno nepravilnosti kroz aplikaciju ISVU sustava, utvrñeno je da treba održati edukacijski
tečaj kako bi u buduće podaci u ISVU sustavu bili ispravno uneseni.
Ad 28
Prihvaća se imenovanje ISVU koordinatora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta, te se izv.prof.dr.sc. Tomislav Rolich imenuje se za ISVU koordinatora Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta .
Ad 29
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+SMS na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u akad.god. 2015./2016.

Ad 30
Prihvaća se završni tekst rukopisa Modni dizajn I autorice doc.art. Jasminke Končić, kao
fakultetske skripte u elektroničkom obliku.
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Ad 31
Prihvaćaju se izmjene i dopune plana izdavanja znanstveno-nastavne literature Ureda za
izdavačku djelatnost za kalendarsku godinu 2016. za: Putopis za Vašu kreativnost – korak
po korak do batika autorice akad.slik. Snježane Vego, red.prof. - kao fakultetska skripta u
elektroničkom obliku.

Ad 32

Prihvaća se Pravilnik o radu Vijeća doktorskog studija Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.

Ad 33
Prihvaća se uspostavlja Ureda za projekte Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta, te su utvrñeni zadaci Ureda.
Ad 34
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu diplomskih i završnih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016.
Ad 35
Obavijesti

35.1. Obavijesti dekanice
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o dodjeli priznanja Hrvatskog inženjerskog
saveza Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te se zahvaljuje svima koji su
svojim radom doprinijeli kako bi se dobilo ovo priznanje, zatim izvještava o novom programu
akreditacije, o nepravilnostima Akcijskog plana, te o usvojenom Pravilniku o radu i o
promjenama Statuta i Ustroja radnih mjesta.

35.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
Prodekanica za nastavu podsjeća da je objavljen Natječaj za rektorovu nagradu, te moli da ako
postoje kandidati bilo bi poželjno da se prijave, i da obrate pažnju na kriterije koji su dosta
strogi. Dekanica Fakulteta moli da se potaknu studenti da se prijavljuju.
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Mariu Cetini koji izvještava da je zaprimio dvije
prijave znanstvenih radova za Tehnologijadu, a minimalno trebaju tri, te moli da se podnese još
jedna prijava. Prodekanica za znanstveno istraživački izvještava Fakultetsko vijeće o Analizi
znanstvenog i umjetničkog rada od 01.10.2015. do 31.01.2016., te moli da se redovito upisuju u
Tablice svi radovi. U pripremi je i izrada obrasca, odnosno način na koji će se predavati stručna
djelatnost koja je dosta slabo ocijenjena, te treba uložiti malo više truda oko te djelatnosti.
Prodekanica za znanstveno istraživački rad izvještava da će se održati mentorska radionica za
buduće mentore na doktorskom studiju dana 25. travnja 2016.g. u vremenu od 9-15 sati.
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35.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice Varaždin
Predstojnik Studijske jedinice Varaždin zahvaljuje na usvojenom Financijskom planu radi
povećanja troškova sanacija u Studijskoj jedinici Varaždin, te se zahvaljuje i na razrješenju
dužnosti kao i na prihvaćanju prijedloga Studijske jedinice Varaždin o imenovanju predstojnika
Studijske jedinice Varaždin.
Doc.dr.sc. Aniti Tarbuk koja izvještava Fakultetsko vijeće o potpisanom novom ERASMUS+
bilateralnom ugovoru 2016.-2012. s ITECH-Lyon, Institut Textile et Chimique de Lyon; nadalje,
nadopunjenom ERASMUS+ bilateralnom ugovoru _ ANNEX sa ENSAIT Roubaix, Francuska
koji omogućava mobilnost 6-8 studenata umjesto 2 studenta, te o potpisanom novom
ERASMUS+ bilateralnom ugovoru 2016.-2021. sa Universidad de Madrid, UCM – dizajn
tekstila.
35.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

35.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.
Ad 36
Razno

Dekanica Fakulteta podsjeća Fakultetsko vijeće da je 21.03. dan proljeća i Dan boja, Fakultet je
suorganizator tog skupa, te moli tko može da se prijavi.
Dekanica obavještava da je najava slijedećeg Fakultetskog vijeća 18. travnja 2016. godine, te
ujedno čestita Uskrs.

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 25 minuta.

Zapisnik sastavila:

Dekanica:

Vlasta Horvat, v.r.

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