Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

KLASA: 602-04/17-77/08
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a
Zagreb, 16. listopada 2017.

ZAPISNIK
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. 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 55
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može
održati.
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeće Fakultetsko vijeće usvaja slijedeći:

Dnevni red :

1.

Zapisnik 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 11. rujna 2017.
godine;

2.

Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 6. listopada 2017.
godine;

3.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu
u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 13. rujna 2017. godine;

4.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 15. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu
u 348. ak.god. (2016./2017.) održane 28. rujna 2017. godine;

5.

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta;

6.

Informacija o tijeku upisa studenata u akad.god. 2017./2018.;

7.

Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
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8.

Stavljanje van snage Odluke o utvrđivanju člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i utvrđivanje članova i zamjenika članova
Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,
Klasa: 602-04/17-70/03, Urbroj: 251-68-06/3-17-4 od 6. listopada 2017.g.;

9.

Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta za izbor u Senat Sveučilišta u Zagrebu i prijedlog članova i zamjenika članova
ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za izbor u Vijeće
tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu;

10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, u znanstvenoj grani: Tekstilnomehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;
10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u
znanstvenom području: Tehničke znanosti, u znanstvenom polju: Tekstilna
tehnologija, u znanstvenoj grani: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;
11. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora izv.prof.dr.sc. Livia Racanéa u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u području prirodnih znanosti,
znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: organska kemija;
12. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/16-77/9 Urbroj: 251-68-06/316-5 od 28. listopada 2016.g.;
13. Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija na
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu;
14. Imenovanje mentora asistentici Tanji Vukelić, mag.ing.techn.text.
15.

Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
15.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija
15.2. diplomskih radova stručnog studija
15.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija
15.4. završnih radova stručnog studija
15.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija

16.

Obavijesti
16.1. Obavijesti dekanice
16.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
16.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
16.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
16.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
16.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu

17.

Razno
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Ad 1
Prihvaća se Zapisnik 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 11. rujna 2017. godine.

Ad 2
Prihvaća se Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 6. listopada 2017.
godine.

Ad 3
Dekanica Fakulteta izvještava s 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348.
ak.god. (2016./2017.) održane 13. rujna 2017. godine, te iznosi važne točke.

Ad 4
Dekanica Fakulteta izvještava s 15. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348.
ak.god. (2016./2017.) održane 28. rujna 2017. godine, te iznosi važne točke.

Ad 5
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata koji se zahvaljuje Fakultetskom vijeće na
odobravanju dekanskog roka za prošloj sjednici Fakultetskog vijeća.
Nadalje, informira Fakultetsko vijeće kako se pojavio problem pristupa prostorijama Zavoda za
projektiranje i menadžment tekstila koji je bio kroz Srednju školu, a sada je taj prolaz zatvoren
što iziskuje prolaz okolnim putem čime se gubi i do 15-tak minuta. Predlaže da se uvede sustav
prolaza na X-ice. Dekanica zahvaljuje na ukazanom i predloženom, te napominje da će se ovaj
prijedlog razmotriti.
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja podsjeća Fakultetsko
vijeće da industrijski dizajn odjeće ima odabrani kolegij gdje se radi na vježbama od ideje do
realizacije tako da je sve već djelomično pokriveno nastavnim programima.

Ad 6
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja informira Fakultetsko vijeće o upisu
studenata u prvu godinu studija kao i u više godine studija u akad.god. 2017./2018., te
obavještava da je sa današnjim stanjem ukupno upisano 728 studenata. Nadalje napominje, da
je preostalo još 105 studenta koje treba upisati u sustav, a odnosi se na studente diplomskih
studija prve godine, kao i upis studenata koji su predali zamolbe. Do kraja tjedna kada se sve
unese u sustav bilo bi upisano oko 900 studenata.
Dekanica Fakulteta podsjeća Fakultetsko vijeće o situaciji koja je bila prošle akademske godine,
a odnosi se na preporuku Sveučilišta u Zagrebu u kojoj piše: „S obzirom na zatečenu situaciju
na Fakultetu i činjenicu da bi veliki broj studenata izgubio studentska prava, Uprava Fakulteta
ulaže velike napore da takvi studenti ipak dobiju mogućnost započeti studij uspješno privesti
kraju u prijelaznoj akademskoj godini 2016./2017. na način kako to odredi Uprava Fakulteta, a
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u skladu s važećim aktima Sveučilišta i Fakulteta, rješavajući predmet po predmet, a u cilju
poticanja završnosti studija.“
Dekanica Fakulteta otvara raspravu u kojoj su sudjelovali: prof.dr.sc. Edita Vujasinović,
prof.dr.sc. Budimir Mijović, izv.prof.dr.sc. Livio Racané, izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, doc.dr.sc.
Dragana Kopitar, izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, prof.dr.sc. Željko Šomođi, doc.dr.sc. Maja
Somogyi Škoc, izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, doc.dr.sc. Ivana Schwarz, prof.dr.sc.
Gordana Pavlović, i doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, te je temeljem glasovanja prisutnih
članova Fakultetskog vijeća donesen Zaključak: „Fakultetsko vijeće je prihvatilo prijedlog
Uprave i dalo Upravi potporu da studentima omogući ponovni upis predmeta“.

Ad 7
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Potvrdnici Vijeća tehničkog
područja o izboru dr.sc. Tihane Dekanić u znanstveno-nastavno zvanje docentice.
Fakultetsko vijeće čestita na izboru.

Ad 8
Stavlja se van snage Odluke o utvrđivanju člana i zamjenika člana Senata Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta i utvrđivanje članova i zamjenika članova Vijeća tehničkog
područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/17-70/03, Urbroj:
251-68-06/3-17-4 od 6. listopada 2017.g.

Ad 9
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. Edita Vujasinović,
zamjenica za članicu prof.dr.sc. Sandru Bischof.
Utvrđuje se da su za članove Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta izabrani 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 10
Raspisuje se javni natječaj izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno
polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo.

Ad 10.1.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: prof.dr.sc. Zenun Skenderi,
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc.
Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva;
izv.prof.dr.sc. Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta članica Povjerenstva.
Ad 11
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora izv.prof.dr.sc. Livia Racanéa u
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u području prirodnih znanosti, znanstveno
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polje: kemija, znanstvena grana: organska kemija, te se dr. sc. Livio Racané, izvanredni profesor
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, reizabire se u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području prirodnih znanosti,
znanstveno polje: kemija, znanstvena grana: organska kemija, jer ispunjava sve uvjete
propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
Ad 12
Poništava se Odluka o imenovanju Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilnotehnološkom fakultetu donesena na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. dana 28. listopada
2016.g. 12., Klasa: 602-04/16-77/9 Urbroj: 251-68-06/3-16-5 od 28. listopada 2016.g.
Ad 13
Imenuje se Vijeće doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu,
u sastavu: prof.dr.sc. Stana Kovačević, voditeljica doktorskog studija; doc.dr.sc. Sandra Flinčec
Grgac, zamjenica voditeljice doktorskog studija; prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica; prof.dr.sc.
Tanja Pušić, članica; prof.dr.sc. Edita Vujasinović, članica; prof.dr.sc. Dubravko Rogale, član;
izv.prof.art. Andrea Pavetić; doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, članica; doc.dr.sc. Anica Hursa
Šajatović, članica; Maja Mahnić Naglić, dipl. ing., članica.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka Klasa: 602-04/16-77/9, Urbroj: 25168-06/3-16-5 od 28. listopada 2016. godine.
Ad 14
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović imenuje se za mentora Tanji Vukelić, mag.ing.techn.text.,
asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih i
nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ad 15
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018.

Ad 16
Prodekanica za nastavu moli da se svi drže rasporeda koji je napravljen ranije dok se novi ne
izradi. Nadalje napominje, da će do kraja mjeseca biti poslane tablice vezane uz konzultacije za
ispitne rokove, te da sukladno tome tablice popune. Isto tako informira da će se Smotra
Sveučilišta održati od 23.-25.11.2017.
Prodekanici za znanstveno istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je na sastanku
Odbora za znanstveno istraživački i umjetnički rad odlučeno da se jednoj studentici dodijeli
posebno priznanje za postignuti uspjeh međunarodnog značaja, te je za isto predložena Mateja
Bosek, mentorica je izv.prof.art. Jasminka Končić.
Nadalje, moli da se do 1. studenoga 2017.g. dostave Izvješća o radu asistenata,
poslijedoktoranada i mentora obzirom da sve materijale treba pregledati Odbor za znanost prije
nego što o istim bude odlučivalo Fakultetsko vijeće, iz razloga što je prošle godine bilo puno
korekcija, te su Izvješća vraćana na doradu.
Prodekanica za znanstveno istraživački rad podsjeća Fakultetsko vijeće da je otvoren natječaj
„Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023.“, rok za prijavu je 19. siječanj 2018.
Također, vezano za stipendije ističe Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima i
doktorandima za akademsku godinu 2017./2018., rok za podnošenje molbi je 25. listopada
2018.g. Nadalje, rok za Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2018./2019. je
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15. studeni 2017., rok za Bavarske godišnje Stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj
godini 2018./2019. je 1.prosinac 2017.
Od događanja ističe: Dan Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil u tehničkom muzeju Nikola
Tesla koji je održan 20. rujna 2017.g., te DA-festival koji je održan 6. listopada 2017.
Vezano za izlože obavještava da je 15. rujna 2017. bilo otvorenje izložbe izv.prof.art. Koraljke
Kovač Dugandžić u Galeriji Sv. Krševana u Šibeniku; 28. rujna 2017. u Galeriji Ngo Art Space
doc.art. Helena Schultheis Edgeler je predstavila svoj rad; 2. listopada 2017. u izložbenom
prostoru Cour de Justice de l union Europeenne Galerie u Luxemburgu izv.prof.art. Paulina
Jazvić se predstavila sa 12 slika koje je odabrao stručni žiri; 4. listopada je održana izložba
„Rastava“ u Institutu za suvremenu umjetnost u Zagrebu izv.prof.art. Andrea Pavetić i
izv.prof.art. Paulina Jazvić, te 5. listopada 2017. na 52. zagrebačkom salonu predstavili su svoje
radove izv.prof.art. Paulina Jazvić, Ivana Mrčela, asistentica TTF-a, studenti TTF-a i
primjijenjena umjetnost i dizajn asistentice Petre Krpan.
Nadalje, obavještava da su na izložbi Japan Design and Inovation Expo inovacija Integrirani
tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću prof.dr.sc. Dubravko Rogale i
izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale osvojili srebrno odličje, na čemu im Fakultetsko vijeće
čestita.
Dekanica Fakulteta daje riječ Voditeljici doktorskog studija koja obavještava Fakultetsko vijeće
o preporukama Povjerenstva za akreditaciju radi poboljšanja našeg doktorskog studija iako je
on ocijenjen vrlo dobro odnosno odlično, međutim izrađen je plan aktivnosti u koji bi trebalo
staviti ishode učenja, a prema preporuci Povjerenstva, te će se u dogledno vrijeme, prije povjere
nastave, trebati dostaviti ti ishodi učenja.
Dekanica Fakulteta podsjeća da još nije zaprimljeno niti jedno Godišnje Izvješće o radu i
poslovanja, a rok je bio 15. listopada, te moli da se ista dostave.
Predsjednici Povjerenstva za upravljanje kvalitetom obavještava Fakultetsko vijeće o
zaprimljenim obavijestima o rokovima vezano za upravljanje kvalitetom i naputak vezano uz
anketiranje nastavnika za akademsku godinu 2018./2019. Ujedno moli nastavnike da ispune on
line anketu za ocjenu studijskih programa.
Dekanica Fakulteta daje riječ predstojniku Studijske jedinice Varaždin koji moli nastavnike koji
izvode dio nastave u Varaždinu, a vezano za promjenu izgleda stranice u Varaždinu, prema već
pripremljenom popisu kolegija, znanstvenika i dr., za suradnju kako bi se izgled stranice
konačno promijenio.
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja osvrćući se na raniji tijek
rasprave, a vezano za održavanje tematske sjednice, moli da se ta sjednica pomno i kvalitetno
organizira sa više aspekata i da se na istoj raspravlja o doista fundamentalnim strateškim
pitanjima. Nadalje napominje, da moli da se Povjerenstvo za kvalitetu svakako uključi u
raspravu, a vezano za ankete, bilo da su one odnose na kvalitetu rada nastavnika bilo da su
iste vezane za mišljenje studenata o programima. Ujedno moli prisutne studente da prenesu
ostalim studentima da se i oni vrlo intenzivno uključe u rješavanje ovih pitanja, sa svojim
idejama, prijedlozima, razmišljanjima i drugo. Isto tako, moli da prodekanica za nastavu detaljno
pripremi podatke za rješavanje svih pitanja, te ako je potrebno, zatraži i dodatna pravna
tumačenja.
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,30 sati.

Zapisnik sastavila

Dekanica

Vlasta Horvat , v.r.

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