SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a

ZAPISNIK
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2015./2016. održane 23. svibnja 2016. godine
Dnevni red :

1. Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. travnja 206. godine;
2. Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 21. travnja 2016.
godine;
3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 10.redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
347. ak.god. (2015./2016.) održane 19. svibnja 2016.godine;
4. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
4.1. Zamolba Studentskog zbora;
5. Akcijski plan za unapreñenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog plana
Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
6. Protokol posjeta Stručnog povjerenstva za reakreditaciju doktorskog studija TZT;
7. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
8. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija i
Izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za redovite profesore u trajnom zvanju;
9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I.vrste u znanstveno-nastavnom
zvanju i radnom mjesto docenta, u znanstvenom području tehničke znanosti, polje
tekstila tehnologija, grana odjevna tehnologija, na neodreñeno vrijeme u punom radnom
vremenu, u Zavodu za odjevnu tehnologiju;
9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja m/ž
I.vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjesto docenta, u
znanstvenom području tehničke znanosti, polje tekstila tehnologija, grana
odjevna tehnologija, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, u
Zavodu za odjevnu tehnologiju;
10. Doc.dr.sc. Kristine Krulić Himmelreich – pokretanje postupka izbora u znanstveno
zvanje više znanstvene suradnice u području prirodnih znanosti, polje matematika;
10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Kristine Krulić
Himmelreich u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u području
prirodnih znanosti, polje matematika;
11. Dopuna imenovanja članova Stručnog povjerenstva za reizbor doc.dr.sc. Helene
Schultheis Edgeler u umjetničko-nastavnom zvanju docentice u Umjetničkom području,
polje: likovne umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom
vremenu;
12. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.vrste u suradničko zvanje asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija,
znanstvena grana: odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu
u zamjenu za bolovanje;
13. Maja Mahnić Naglić – Pokretanje postupka odobravanja teme doktorske disertacije pod
naslovom „Metoda za računalnu analizu dinamičke pristalosti odjevnog predmeta“
DR.SC. - 01;
13.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije;
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Ivona Jerković – Pokretanje postupka odobravanja teme doktorske disertacije pod
naslovom „New textile sensors for in situ structural health monitoring of textile
reinforced 2D thermoplastic composites based on conductive polymer complex
poly (3,4-ethylenedioxythiophene)-poly (styrenesulfonate)“ („Novi tekstilni
senzori za in situ praćenje stanja strukture tekstilom ojačanih 2D
termoplastičnih kompozita temeljeni na vodljivom polimernom kompleksu poli
(3,4-etilendioksitiofen)-poli (stirensulfonat)u“ - DR.SC. - 01;
14.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije;
Kristina Šimić – Pokretanje postupka odobravanja teme doktorske disertacije pod
naslovom „Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20.
stoljeća – sadržaj metala, sastav i struktura preñe“ - DR.SC. - 01;
15.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije;
Iva Matijević – Pokretanje postupka odobravanja teme doktorske disertacije pod
naslovom „Cosmetotextiles - carriers of active natural substances to the skin“
(„Kozmeto-tekstilije kao prijenosnici aktivnih tvari prirodnog porijekla na kožu“)
- DR.SC. - 01;
16.1. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije;
Izvješće Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog rada studenata
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (Natječaj za dodjelu Rektorove
nagradu za ak. god. 2015./2016.);
Dopuna Pravilnika o ustrojavanju radnih mjesta;
Imenovanja mentora asistentima:
19.1. Maja Mahnić Naglić
19.2. Željka Pavlović
19.3. Franka Žuvela Bošnjak, dipl.inž.
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
20.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija
20.2. diplomskih radova stručnog studija
20.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija
20.4. završnih radova stručnog studija
20.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija
Obavijesti
21.1. Obavijesti dekanice
21.2. Obavijesti predstavnika studenata Fakulteta
21.3. Obavijesti prodekanica Fakulteta
21.4. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
21.5. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
21.6. Obavijesti voditelja TSRC-a
21.7. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
Razno

Ad 1
Prihvaća se Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 18. travnja 2016. godine.
Ad 2
Prihvaća se Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 21. travnja 2016.
godine.
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Ad 3
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 347. ak.god. (2015./2016) koja je održana 19. svibnja 2016.g., te obavještava
Fakultetsko vijeće da je podignuta tužba na razini Ustavnog suda vezano za zakon HKO prema
kojem su bili izjednačeni nazivi stručnog diplomskog studija i sveučilišnog studija, te obzirom da
je Odluka Ustavnog suda opsežna biti će postavljena na web.
Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da su dostavljene primjedbe na
Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu,
te su izmjene i dopune Pravilnika usvojene. Isto tako izmjene i dopune na Pravilnik o doktorskim
studijima na Sveučilištu u Zagrebu su usvojene. U izradi je i prijedlog novog Pravilnika o
postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih
preddiplomskih i diplomskih, te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu.
Tablice koje se odnose na Prijedlog raspodjele cjelovitog iznosa Državnog proračuna za 2016.
iz aktivnosti redovna djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu
(troškovi plaća, troškovi prijevoza, sistematski pregledi i novčana naknada. Konsolidirani
izvještaj o potrošnji sredstava Ugovora u punoj subvenciji participacije redovitih troškova studija
u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. u ak.god. 2014./2015 i
Konsolidirano financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu za 2015. proslijeñene su u
računovodstvo kako bi se izvršilo usklañenje.

Ad 4
Predstavnica studenata izvještava Fakultetsko vijeće da su stigla financijska sredstva za tri
prijavljena projekta, ne u iznosu koju je zatražen, već nešto manje, dok za četvrti projekt
sredstva se još čekaju. Nadalje, izvještava o uspješnom sportskom dijelu vezano za
Tehnologijadu.
Ad 4.1.
Predstavnica studenata izvještava Fakultetsko vijeće o zamolbi o razmatranju ukidanja
apsolventske godine i o posljedicama koje bi mogle nastati za studente tekuće godine odlukom
o ukidanju apsolventske godine. Studentski zbor moli da ostanu neizmijenjena pravila i uvjeti i
to: pravo na upis u prijelaznu godinu (tzv. apsolventsku) bez plaćanja prenesenih predmeta i
pravo na prenošenje predmeta bez ponovnog upisivanja istog.
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja daje komentar na izneseno, te
obavještava da sva pravila trebaju biti jednaka za sve studente Zagrebačkog Sveučilišta, te
upravo radi uočenog velikog problema za studente organizirane su tribine. Isto tako,
prodekanica za nastavu moli da se u ISVU sustav redovito upisuju ocjene kako bi svi studenti u
rujnu imali sve ocjene upisane, odnosno ako netko od studenata nije zadovoljio uvjete za
dobivanje potpisa, i tu promjenu treba unijeti u ISVU sustav kako bi se ti studenti automatski
ponovno prebacili na upis.
Ad 5
Prihvaća se Akcijski plan za unapreñenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog
plana za period 1.1.2016.-31.12.2016. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Ad 6
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće sa protokolom posjeta Stručnog povjerenstva
za reakreditaciju doktorskog studija TZT koji će se održati 8. lipnja 2016. Prvi dio protokola biti
će na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 28a, a sastoji se od razgovora s upravom visokog učilišta;
razgovora članova Stručnog povjerenstva; razgovora s alumnijima; razgovora s voditeljem
doktorskog studija; razgovora članova Stručnog povjerenstva; grupnih razgovora sa
doktorandima; pojedinačnih intervjua s doktorandima; razgovora s mentorima; obilaska prostora
na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 28a u koji su uključeni knjižnica i dio laboratorija, te nakon
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radnog ručka se prelazi na obilazak na lokaciji Savska 16 koji se sastoji od obilaska laboratorija
iz razloga što Stručno povjerenstvo želi vidjeti opremu koja je na raspolaganju doktorandima.
Ističe da je vrlo bitno da u svakoj skupini bude odreñeni dio predstavnika; razgovori s vanjskim
dionicama; razgovori članova Stručnog povjerenstva, te završni razgovori s upravom.

Ad 7
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće da je u posljednjih mjeseci izuzetno malo
suglasnosti riješeno, te od 15 zahtjeva koji su do sada zatraženi, stigla je samo jedna
suglasnost, čime je na našem fakultetu novčano oštećeno 10% ljudi. Poduzima se sve kako bi
se zahtjevi što prije riješili.

Ad 8.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za
produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića, redovitog profesora u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, na
Zavodu za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u
sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet predsjednik Povjerenstva; prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet
- član Povjerenstva i akademik Leo Budin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet
elektrotehnike i računarstva - član Povjerenstva.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za
produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Alku Mihelić-Bogdanić, redovitu profesoricu u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje kemijsko inženjerstvo, na
Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta, u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet, predsjednik; prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet, član i akademik Leo Budin, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva,
član Povjerenstva.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za
produljenje Ugovora o radu za akademika Josipa Pečarića, redovitog profesora u trajnom
zvanju iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na Zavodu za
temeljne prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u
sastavu: prof.dr.sc. Goran Hudec, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,
predsjednik; prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član
i prof.dr.sc. Ivan Perić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, član
Povjerenstva.

Ad 9. i 9.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž I. vrste u znanstveno-nastavnom
zvanju i radnom mjesto docenta, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje: Tekstila
tehnologija, grana: odjevna tehnologija, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, u
Zavodu za odjevnu tehnologiju, te se imenuje Stručno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Darko
Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – predsjednik Povjerenstva;
doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica
Povjerenstva i prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i
brodogradnje – članica Povjerenstva.
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Ad 10
Prihvaća se pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u
području prirodnih znanosti, polje matematika doc.dr.sc. Kristine Krulić Himmelreich, te se
ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Stručno povjerenstvo za ocjenu
prijave predlaže akademik Josip Pečarić.
Ad 11
Prihvaća se dopuna imenovanja Stručnog povjerenstva u postupku reizbora doc.art. Helene
Schultheis Edgeler u umjetničko-nastavnom zvanju docentice, u umjetničkom području, polje
likovne umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu, u
sastavu: izv.prof.art. Andrea Pavetić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet predsjednica Povjerenstva; prof.art. Snježana Vego, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet - članica Povjerenstva i prof.art. Duje Jurić, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu - član Povjerenstva.

Ad 12
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena
grana: odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom vremenu u zamjenu za
bolovanje, te se Dragica Kantoci, mag.ing.techn.text. izabire na radno mjesto I. vrste u
suradničko zvanje asistentice u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje:
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom
radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje.

Ad 13
Prihvaća se pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Maje Mahnić
Naglić pod naslovom „Metoda za računalnu analizu dinamičke pristalosti odjevnog predmeta“
(„Method for computer garment dynamic fit analysis“), te se imenuje Povjerenstvo za ocjenu
teme i predlaganje mentora, u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak,
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet - članica Povjerenstva (mentor); prof.dr.sc.
Jelka Geršak, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo - članica Povjerenstva; prof.dr.sc.
Vladimir Medved, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet - član Povjerenstva i prof.dr.sc.
Željko Šomoñi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva.
Ad 14.
Prihvaća se pokrtanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Ivone Jerković
pod naslovom „New textile sensors for in situ structural health monitoring of textile reinforced 2D
thermoplastic composites based on conductive polymer complex poly (3,4ethylenedioxythiophene)-poly (styrenesulfonate))“ („Novi tekstilni senzori za in situ praćenje
stanja strukture tekstilom ojačanih 2D termoplastičnih kompozita temeljeni na vodljivom
polimernom kompleksu poli (3.4-etilendioksitiofen)-poli (stirensulfonat)u, te se imenuje
Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: prof.dr.sc. Edita Vujasinović,
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; doc.dr.sc. Anita
Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica Povjerenstva; prof.dr.sc.
Janoš Kodvanj, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje - član Povjerenstva
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Ad 15
Prihvaća se pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Kristine Šimić
pod naslovom „Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća –
sadržaj metala, sastav i struktura preñe“ (Analysis of metal theads in the historical Croatian
textiles from 17th to 20th century – metal content, composition and structure of the yarn), te se
imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: prof.dr.sc. Tanja Pušić,
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva: prof.emer. Ivo
Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva (mentor);
prof.dr.sc. Tihana Petrović Leš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - članica Povjerenstva
(drugi mentor); izv.prof.dr.sc. Tatjana Rijavec, Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška
fakulteta - članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - članica Povjerenstva.
Ad 16
Prihvaća se pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada doktorandice Ive Matijević
pod naslovom „Cosmetotextiles – carries of active natural substances to the skin“ („Kozmetotekstilije kao prijenosnici aktivnih tvari prirodnog porijekla na kožu“), te se imenuje Povjerenstvo
za ocjenu teme i predlaganje mentora, u sastavu: prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Petra Forte Tavčer,
Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta – članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Sandra
Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva.
Ad 17
Prihvaća se i potvrñuje prijedlog Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog
rada studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta o ocjeni svih studentskih
radova prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade i to na način kako je to opisano u
Izvješću i prijedlogu Povjerenstva za ocjenu izvrsnosti znanstvenog i umjetničkog rada
studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta prijavljenih na natječaj za
dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2015./2016
Ad 18
Prihvaća se dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta na način da u Pravilniku o ustroju radnih
mjesta Broj: 02-215/1-02 od 21.veljače 2002.godine u glavi I. Upravljanje Fakultetom ustrojava
radno mjesto: 3.1. Stručni suradnik pravne struke. Radno mjesto čine slijedeći poslovi: Stručno
osposobljavanje u praćenju propisa, stručno usavršavanje i briga o provedbi zakonskih propisa i
drugih podzakonskih akata; Stručno osposobljavanje u izradi normativnih akata Fakulteta, te
pomoć u izradi prednacrta ugovora i drugih upravnih akata potrebnih Fakultetu; Stručno
osposobljavanje u izradi materijala za sjednicu Fakultetskog vijeća i prisustvovanje sjednicama,
te pomoć u provoñenju odluka i zaključaka Fakultetskog vijeća; Stručno osposobljavanje u
usklañivanju radnih odnosa na Fakultetu, i sudjelovanje u izradi traženja suglasnosti prema
Sveučilištu u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za popunu novih radnih
mjesta, upražnjenih radnih mjesta, zamjene, unapreñenja, promjene i mirovanja radnog odnosa;
te Stručno osposobljavanje kod upisa studenata i praćenja istih kroz rad studentske referade.
Prihvaća se dopuna Pravilnika o ustroju radnih mjesta na način da se u Pravilniku o ustroju
radnih mjesta Broj: 02-215/1-02 od 21.veljače 2002.godine u glavi IV. Suradnička zvanja
ustrojava radno mjesto: 4.1. Stručni suradnik u laboratoriju. Radno mjesto čine slijedeći poslovi:
rad na poslovima ispitivanja i mjerenja za potrebe Centra za razvoj i transfer tekstilnih
tehnologija i modnog dizajna i Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil; rad na poslovima
stručne suradnje s gospodarstvom; Stručni suradnik će raditi na karakterizaciji i ispitivanjima
tekstila i srodnih materijala u svrhu utvrñivanja fizikalnih, kemijskih, mehaničkih i morfoloških
svojstava primjenom fizikalno kemijskih metoda analize, u skladu s nacionalnim meñunarodnim
i europskim standardima, te direktivama. Prilikom ispitivanja usavršavat će se za rad na
suvremenim mjernim ureñajima koji su od krucijalnih važnosti za karakterizaciju, analizu i razvoj
tekstilija. Usavršavati će se u izvoñenju i pisanju studija o ispitivanom materijalu za potrebe
analize uzoraka iz gospodarstva
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Ad 19
Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak imenuje se za mentora Maje Mahnić Naglić, asistentice
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih i nastavnih
aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak imenuje se za mentora Željki Pavlović, dipl.inž., asistentice Sveučilišta
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih i nastavnih aktivnosti na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Prof.dr.sc. Tanja Pušić imenuje se za mentora Franki Žuvela Bošnjak, dipl.inž., asistentice
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih aktivnosti na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Jadranka Akalović, dipl.inž. predavač imenuje se za mentora Franki Žuvela Bošnjak, dipl.inž.,
asistentice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje nastavnih
aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Ad 20
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih
sveučilišnih studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016.
Ad 21
21.1. Obavijesti dekanice
Sve obavijesti Dekanice su već izložene u prethodnim točkama Dnevnog reda, te Dekanica daje
riječ prodekanici za financije.
21.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
Prodekanica za financije obavještava Fakultetsko vijeće o pristiglom finalno očitovanje Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Tekstilno-tehnološkog fakulteta koje je bilo u izradi od prosinca
2015. do svibnja 2016. godine, a za koje je dobivena uvjetna ocjena kao i u većini zagrebačkih
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Izvješću su odreñene nepravilnosti koje se moraju korigirati,
te će ponovno biti u fazi izrade Akcijski plan prema kojem će se sve nepravilnosti korigirati. Na
jedan dio nacrta preporuka Tekstilno-tehnološki fakultet se očitovao, te je nešto prihvaćeno, a
nešto i nije. Sadašnje preporuke odnose se na usklañivanje pravnih dokumenta koji se odnose
na Statut i Pravilnike, a jedna od najvećih zamjerki je pogrešno knjiženje prihoda i rashoda na
što se fakultet očitovao na način da je obrazložio knjiženje koje je dobio prema uputama
Sveučilišta, meñutim, očitovanje nije uvaženo, te se u roku od 2 mjeseca mora dostaviti Akcijski
plan koji će obuhvaćati ne samo postojeće procedure već i procedure za pisanje i predaju
putnih naloga itd., te i ostale procedure koje se moraju donijeti kako bi bile u skladu za traženim
zahtjevima. Preporuka je da se smanji broj ustrojbenih jedinica.
Dekanica Fakulteta izvještava da će potpore ove godine biti u identičnim iznosima kao i prošle
godine, te ako postoji plan naručivanja vezan za buduće potpore da se provedu postupci
nabave. Procedura bagatelne nabave se ponovno mijenja i stupa na snagu 1. srpnja 2016.
godine, te će se morati stavljati u elektronički oglasnik, a što znači da će i sam postupak trajati
znatno duže, te se planiranje treba obaviti vremenski dosta unaprijed.
Državni Nalaz financijske revizije je javan i kao takav stavljen je na web Ministarstva financija.
Prodekanica za nastavu informira Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj molbi za održavanje vježbi
iz kolegija Konstrukcije odjeće, te da će isto održavati kolegica Jacqueline Domjanić, obzirom
da je kolegici Kseniji Doležal istekao ugovor o radu.
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Isto tako, prodekanica za nastavu informira Fakultetsko vijeće o uspješnosti naših studenata u
sportskim natjecanjima, te je osvojena bronca u bacanju kugle, a u rolanju smo kao i svake
godine najbolji.
Prodekanica za nastavu još jedanput moli da se redovito upisuju ocjene u ISVU sustavu.
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad moli da se radovi upisuju u Crosbi. Nadalje,
informira da je raspisan Natječaj za Hrvatske zaklade za znanost, te moli da se prijave odnosno
obrasci ispune. Isto tako obavještava Fakultetsko vijeće da će se u srijedu 25. svibnja 2016.
održati tribina posvećena znanstvenoj i stručnoj suradnji. „Possibility to build fruitful
collaboration between TTF and LUT - Faculty of Material Technologies and Textile Design“ koju
će održati prof. Maciej Boguń, PhD i prof. Zbigniew Draczyński, PhD iz Łódź University of
Technology (LUT), Poljska.
Obzirom da je prodekanica za meñunarodnu suradnju odsutna, u njeno ime prodekanica za
financije izvještava da prilikom izrade Akcijskog plana, meñunarodna suradnja nije relevantno
evidentirana, odnosno nije upisivana na stranice Sveučilišta u Zagrebu, te bi to moglo stvarati
probleme prilikom dobivanja sredstava za meñunarodnu suradnju. Prodekanica za financije moli
da se upisuju meñunarodne suradnje, kao i boravci na konferencijama, a naročito sada kada
dolazi reakreditacija doktorskog studija.
Prijedlog je bio da se putni nalozi ne isplaćuju sve dok nije donesen ispis da je meñunarodna
suradnja obavljena.
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je prodekanica za nastavu najavila
izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća vezno za prijedlog upisnih kvota za upis u I. godinu
diplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017. kao i prijedlog upisnih kriterija za upis u I.
godinu diplomskih studija za akademsku godinu 2016./2017., a ista će se održati u ponedjeljak
6. lipnja 2016.godine.
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja izvještava Fakultetsko vijeće
o pozitivnom ishodu projektne prijave – PoC 2016 koja je ostvarena u suradnji sa Institutom za
fiziku. Takoñer je istaknula da je realizacija navedenog projekta plod dugogodišnje
institucionalne suradnje dviju institucija. Nadalje, izvještava da je projekt financiran u iznosu od
oko 350.000,00 kn, te da će trajati 1 godinu, a cilj projekta je osmišljavanje idejnog rješenja i
izrada atmosferske plazme koja, ako bude ostvarena, bi se trebala implementirati u tekstilnu
industriju.

21.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice Varaždin
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.
21.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.
21.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

Ad 22
Razno

Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović koja obavještava Fakultetsko vijeće da
su na web stranici Tekstilno-tehnološkog fakulteta Pozivnica i Katalog za otvorenje izložbe
„Identiteti“ koja će se održati u Galeriji ULUPUH u Tkalčićevoj 14 u utorak 24. svibnja 2016. u
19,00 sati, te će na izložbi studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta i studenti Vizualnih
umjetnosti Sveučilišta u Pretoriji predstaviti svoje radove.
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da DIPMOD nastavlja ideju promocije
najboljih mladih modnih dizajnera i njihovih diplomskih kolekcija završnom revijom koja će se
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održati 6. lipnja 2016. u Francuskom paviljonu (Savska cesta 25, Zagreb) s početkom u 20 sati.
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet na ovogodišnjem DIPMOD-modu predstavit
će radove Arijane Bošnjak, Staše Doblanović, Julije Francisković, Saše Hortiga, Ive Kuzmić i
Sanje Švrake izrañene pod mentorstvom doc. mr. art. Jasminke Končić. Gost večeri je Marko
Petrić student završne godine diplomskog studija modnog dizajna koji će se predstaviti više
puta nagrañivanom kolekcijom Object in Object. Manifestacija se odvija pod pokroviteljstvom
Rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Damira Borasa. Ulaz na reviju je slobodan, a
pozivnica se nalazi u prilogu.
Dekanica fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja obavještava Fakultetsko
vijeće da sa današnjim danom započinje drugi ciklus cikličkog anketiranja nastavnika, te da je u
tijeku sastanak iza kojeg će anketari kontaktirati nastavnike i dogovoriti termin koji bude
odgovarao, te moli da im se izañe u susret.

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

Zapisnik sastavila:
Vlasta Horvat, v.r.

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