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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
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Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a
KLASA: 602-04/17-77/6
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Zagreb, 26. lipnja 2017.

ZAPISNIK
9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2016./2017. održane 26. lipnja 2017. godine, u predavaonici A-316
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u
9:00 sati.
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočan 41
član Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati.

Dnevni red :

1.

Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 22. svibnja 2017.
godine;

2.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
348. ak.god. (2016./2017.) održane 23. svibnja 2017. godine;

3.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u
348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. lipnja 2017. godine;

4.

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta;

5.

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

6.

Pokretanje postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Livia Racanéa u znanstveno-nastavno
zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih znanosti,
znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: organska kemija;
6.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku reizbora
izv.prof.dr.sc.
Livia
Racanéa u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, u znanstvenom
području prirodnih znanosti, znanstveno polje: kemija, znanstvena grana:
organska kemija;
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7.

Pokretanje postupka izbora dr.sc. Rozarije Mikić u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje: matematika;
7.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva/zamjenice člana Stručnog
povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u
postupku izbora dr.sc. Rozarije Mikić u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje: matematika;

8.

Pokretanje postupka izbora dr.sc. Ksenije Smoljak Kalamir u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje: matematika;
8.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva/zamjenice člana Stručnog
povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u
postupku izbora dr.sc. Ksenije Smoljak Kalamir u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje:
matematika;

9.

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja u nastavno zvanje predavač, naslovno
zvanje iz područja društvenih znanosti, polje: sociologija;
9.1. Imenovanje članova Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja
predavač, naslovno zvanje iz područja društvenih znanosti, polje: sociologija;

10. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u
znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području
prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana: anorganska kemija;
11. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Anite Tarbuk u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, u području tehničkih znanosti, znanstveno
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija;
12. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, u području tehničkih znanosti,
znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija;
13. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Tihane Dekanić u
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području tehničkih znanosti,
znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija.
14. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora za davanje mišljenja o ispunjavanju
uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje:
tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, na određeno vrijeme u
punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila;
15. Akcijski plan u cilju unapređenja kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija
Tekstilna znanost i tehnologija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom
fakultetu;
16. Miloš Lozo, dipl.inž. – Ocjena teme doktorskog rada pod naslovom „Utjecaj
tehnoloških parametara pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na kompresiju
noge“ (“The impact of technological parameters of the knitted fabrics and hosiery
structural characteristics on leg compression“) - DR.SC.-02;
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17. Prijedlog upisnih kriterija za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akad.god. 2017./2018.;
18. Raspodjela sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke
djelatnosti u 2017. godini;
19. Razrješenje dužnosti članova Odbora za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-17 od 21.
prosinca 2015. godine;
20. Imenovanje članova Odbora za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta;
21. Razrješenje dužnosti članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra
istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu,
Klasa: 602-04/16-77/7, Urbroj: 251-68-06/3-16-9 od 15. srpnja 2016. godine;
22. Imenovanje članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu;
23. Razrješenje dužnosti članova Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/14-70/3, Urbroj:
251-68-06/1-14-9 od 14. travnja 2014.;
24. Imenovanje članova Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad na Sveučilištu
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu;
25. 3. Izmjena i 2. Dopuna plana nabave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom
fakultetu za 2017. godinu;
26. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.

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

27. Obavijesti
27.1. Obavijesti dekanice
27.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
27.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
27.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
27.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
27.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
28. Razno
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Ad 1
Prihvaća se Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 22. svibnja 2017. godine.

Ad 2
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 23. svibnja 2017. godine ističući najvažnije
točke Dnevnog reda koje se odnose za Tekstilno-tehnološki fakultet.

Ad 3
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. lipnja 2017. godine ističući najvažnije točke
Dnevnog reda koje se odnose za Tekstilno-tehnološki fakultet.

Ad 4
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

Ad 5
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.

Ad 6 i Ad 6.1.
Prihvaća se pokretanje postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Livia Racanéa u znanstvenonastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih znanosti,
znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: organska kemija, te se imenuje Stručno
povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o
ispunjavanju uvjeta za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu:
prof.dr.sc. Gordana Pavlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakulteta predsjednica Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Mario Cetina, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - član Povjerenstva te izv.prof.dr.sc. Marijana Hranjec, Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - članica Povjerenstva
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Ad 7 i Ad 7.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora dr.sc. Rozarije Mikić u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje: matematika, na osobni zahtjev
pristupnice, te se za člana Stručnog povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice za pristupnicu dr.sc. Rozariju Mikić, predlaže se akademik Josip Pečarić.

Ad 8 i Ad 8.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora dr.sc. Ksenije Smoljak Kalamir u znanstveno zvanje
više znanstvene suradnice u području prirodnih znanosti, znanstveno polje: matematika, na
osobni zahtjev pristupnice, te se za člana Stručnog povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu dr.sc. Kseniju Smoljak Kalamir,
predlaže se akademik Josip Pečarić.
Ad 9 i Ad 9.1.
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavač,
naslovno zvanje, u području društvenih znanosti, polje: sociologija, te se imenuje Stručno
povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje predavač,
naslovno zvanje, u sastavu: izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilnotehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, Sveučilište u
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva te prof.dr.sc. Ozren Žunec,
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - član Povjerenstva.

Ad 10
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u
znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora, u znanstvenom području prirodnih
znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana: anorganska kemija, te se donosi Odluka
o reizboru izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje: kemija,
znanstvena grana: anorganska kemija, jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom
Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 11
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Anite Tarbuk u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje:
tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, te se donosi Mišljenje o ispunjavanju
uvjeta za izbor doc.dr.sc. Anite Tarbuk u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 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).
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Ad 12
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac
u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, u području tehničkih znanosti, znanstveno
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, te se donosi Mišljenje o
ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom
području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, znanstvena grana tekstilna
kemija 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 13
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Tihane Dekanić u
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, te se donosi Odluka da se dr.sc.
Tihana Dekanić, viši asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, izabire
se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i
Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 14
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora za davanje mišljenja o
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom
zvanju asistent u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna
tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom
vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila, te se donosi Odluka da se Tanja
Vukelić, mag.ing.techn.text. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija,
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje
tekstila.

Ad 15
Prihvaća se Akcijski plan u cilju unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija
Tekstilna znanost i tehnologija za period 1. rujna 2017. - 31. kolovoza 2018. Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Ad 16
Prihvaća se tema doktorskog rada Miloša Loze, dipl.inž. po naslovom „Utjecaj tehnoloških
parametara pletenja i konstrukcijskih karakteristika čarapa na kompresiju noge“ (“The impact of
technological parameters of the knitted fabrics and hosiery structural characteristics on leg
compression“) - DR.SC.-02., te ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata
znanosti u okviru doktorskog studija.
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Ad 17
Utvrđuju se i prihvaćaju upisni kriteriji za upis studenta u 1. godinu diplomskih studija na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akad.god. 2017./2018.
Ad 18
Prihvaća se prijedlog o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i
umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za 2017.
godinu.
Ad 19
Prihvaća se razrješenje dužnosti članova Odbora za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta.
Ad 20
Prihvaća se imenovanje Odbor za nastavu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom
fakultetu.
Ad 21
Prihvaća se razrješenje dužnosti članovi Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra
istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ad 22
Prihvaća se imenovanje Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ad 23
Prihvaća se razrješenje dužnosti članovi Odbora za znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ad 24
Prihvaća se imenovanje Odbora za znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Ad 25
Prihvaća se 3. izmjena i 2. dopuna Plana nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
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Ad 26
Prihvaćaju se prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017.
Ad 27
Ad 27.1.

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je nacrt novog Statuta završen, te da
tekstualni dio ide na javnu raspravu. Ujedno moli da se primjedbe dostavljaju putem Zavoda, te
će se potom iste prokomentirati i na dekanskom kolegiju, a po završenoj javnoj raspravi,
prijedlog teksta Statuta sa usvojenim primjedbama biti će uvršten u dnevni red jedne od
narednih sjednica Fakultetskog vijeća u cilju donošenja istog.
Ad 27.2.
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad podsjeća Fakultetsko vijeće da je 12. lipnja 2017.
poslala obavijest o javnoj raspravi nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Isto tako napominje da je u isto vrijeme
zaprimljen i prijedlog Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora i reizbora u znanstveno-nastavna zvanja. Obraća se nazočnim članovima
Fakultetskog vijeća da do 20. lipnja 2017. dostave svoje primjedbe na prijedloge naprijed
navedene Odluke. Zahvaljuje se na dostavljenim primjedbama i komentarima. Nadalje,
obavještava da je 18. lipnja 2017. zaprimljen novi nacrt Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora i reizbora u znanstveno-nastavna zvanja sa
izmjenama i dopunama kojeg će dostaviti putem maila, te ponovno moli da se isti pročita i ako
postoje primjedbe i komentari da se iste dostave kako bi se mogao sastati znanstveni odbor koji
se na iste mora očitovati do 14. srpnja 2017. godine.
Prodekanici za nastavu informira Fakultetsko vijeće o dvjema izložbama studenata Tekstilnotehnološkog fakulteta koje su održana 6. lipnja 2017. i 7. lipnja 2017. Nadalje, prodekanica za
nastavu najavljuje razredbeni postupak u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih
studija, te da je predviđeni termin za održavanje ljetnog roka razredbenog postupka 5. i 6.
srpnja 2017. godine, a upisi studenata u prvu godinu studija za ljetni razredbeni postupak su
predviđeni od 18. do 21. srpnja 2017. godine.
27.3.
Po ovoj točki Dnevnog reda nema obavijesti.
27.4.
Po ovoj točki Dnevnog reda nema obavijesti.
27.5.
Po ovoj točki Dnevnog reda nema obavijesti.
27.6.
Dekanica Fakulteta daje riječ predstojnicu Studijske jedinice Varaždin koji obavještava
Fakultetsko vijeće da će se u Varaždinu 1. srpnja 2017. održati manifestacija Varaždinska
dvorišta, te je Fakultet pozvan od strane Turističke zajednice kao partnera da predstavi svoj
program i aktivnosti vezane uz tekstil. Ističe da će manifestaciji prisustvovati i bivši studenti sa
svojim radovima.
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Ad 28
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je svečana
dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017. održana u četvrtak 6. srpnja 2017. u
Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svečanosti, rektor
Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Damir Boras dodijelio je 184 Rektorove nagrade u ukupno pet
kategorija.Posebna čast pripala je Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te posebno ističe nagradu
za individualni znanstveni umjetnički rad koju je dobila studentica Valerija Ljubić. Nadalje,
nagradu za individualni znanstveni rad dobio je student Tonko Čipčić, a u kategoriji nagrada za
veliki timski znanstveno umjetnički rad nagradu je dobila grupa studenata za kostimografiju za
operu „Lukava mala lisica“ pod mentorstvom docentice Barbare Bourek. U kategoriji nagrada za
društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici nagradu je dobila grupa studenata pod
mentorstvom docentice Ivane Bakal. Fakultetsko vijeće čestita dobitnicima Rektorove nagrade.

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 00 minuta.

Zapisnik sastavila:

Dekanica:

Vlasta Horvat, v.r.

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