Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

KLASA: 602-04/17-70/03
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a
Zagreb, 6. listopada 2017.

ZAPISNIK
1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 6. listopada 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 nazočno 44
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati.
Jednoglasno se usvaja slijedeći
Dnevni red :

1. Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta za izbor u Senat Sveučilišta u Zagrebu;

2. Prijedlog članova i zamjenika članova ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta za izbor u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu;

3. Stavljanje van snage Odluke o prihvaćanju prijedloga provedbe III. razredbenog roka za
upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, te preddiplomskog stručnog
studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, donesene na 11.
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akad.god. 2016./2017. dana 11. rujna 2017.g.
Klasa: 602-04/14-77-7, Urbroj: 251-68-06/3-17-16.

4. Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija;
4.1. Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu
diplomskih sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj godini
2017./2018.

5. Razno
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Ad 1
Utvrđuje se da su za člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta izabrani prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica ; prof.dr.sc. Tanja Pušić,
zamjenica za članicu prof.dr.sc. Sandru Bischof.

Ad 2
Utvrđuje se prijedlog članova i zamjenika članova ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta za izbor u Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu i to:
prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica po funkciji; prof.dr.sc. Zenun Skenderi, zamjenik za članicu
prof.dr.sc. Sandru Bischof; prof.dr.sc. Tanja Pušić, članica; izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt
Rogale, zamjenica za članicu prof.dr.sc. Tanju Pušić; prof.dr.sc. Edita Vujasinović, članica;
prof.dr.sc. Tomislav Rolich, zamjenik za članicu prof.dr.sc. Editu Vujasinović.
Ad 3
Prihvaća se stavljanje se van snage Odluka o prihvaćanju prijedloga provedbe III. razredbenog
roka za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, te preddiplomskog stručnog
studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, donesene na 11. redovitoj
sjednici Fakultetskog vijeća u akad.god. 2016./2017. dana 11. rujna 2017.g. Klasa: 602-04/1477-7, Urbroj: 251-68-06/3-17-16.
Ad 4
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija.

Ad 4.1.
Prihvaća se Zapisnik obrade prijava pristupnika za razredbeni postupak za upis u I. godinu
diplomskih sveučilišnih studija u cilju utvrđivanja uvjeta upisa u akademskoj godini
2017./2018., te se donose pojedinačne Odluke.

Ad 5
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački koja informira Fakultetsko
vijeće o načinu na koji će se dodjeljivati stipendije.
Dekanica Fakulteta moli da se dostave prijedlozi studenata za Rektorovu nagradu. Također,
obavještava da će 15. studenog 2017. biti Smotra, a 15. prosinca 2017. Dan otvorenih vrata.
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 10,00 sati.

Zapisnik sastavila
Vlasta Horvat, v.r.

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