Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

KLASA: 602-04/17-70/05
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a
Zagreb, 21. prosinca 2017.

ZAPISNIK
3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 21. prosinca 2017. godine, u predavaonici
A-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s
početkom u 11:00 sati.
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeća s
popisom ispričanih članova. Nadalje, pozdravlja i nove predstavnike studenata.
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 49
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati.
Dekanica Fakulteta predlaže Dnevni red.
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći Dnevni red:

Dnevni red :
1. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko
inženjerstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i
menadžment tekstila;
1.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na
razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj
grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila;
2. Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave na Visokoj školi
Aspira, diplomskom studijskom programu Sportski menadžment kao nastavnik na predmetu
Sportska industrija i tržišta u akad.god. 2017./2018., 20 nastavnih sati;
3. Razno
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Ad 1

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo,
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment
tekstila.

Ad 1.1.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u
suradničko zvanje poslijedoktorand u sastavu: prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak,
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Polona
Dobnik Dubrovski, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo – članica Povjerenstva.

Ad 2
Izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku daje se suglasnost za izvođenje nastave na Visokoj školi Aspira,
diplomskom studijskom programu Sportski menadžment kao nastavnik na predmetu Sportska
industrija i tržišta u akad.god. 2017./2018., 20 nastavnih sati.

Ad 3
Dekanica Fakulteta najavljuje 4. izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća za 15. siječnja 2018.g.
koja će biti vezana za Godišnja izvješća o poslovanju i radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017., Godišnje izvješće
o osiguravanju kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akad.god.
2016./2017., Plan aktivnosti o osiguravanju kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta za akad.god. 2017./2018. i Godišnja izvješća o radu asistenata,
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
Nadalje, Dekanica Fakulteta najavljuje i Dekanski kolegij za 8. siječnja 2018.g., kao i 3. redovitu
sjednicu Fakultetskog vijeća koja će biti u siječnju.
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja obavještava Fakultetsko vijeće o
održanom Danu otvorenih vrata 15. prosinca 2017.g., te zahvaljuje svima koji su sudjelovali u
pripremi radionica koje su bile lijepo organizirane. Nadalje, obavještava da su također snimani i
prilozi za HRT i Student TV, te je sve bilo lijepo medijski popraćeno, na čemu se svima
zahvaljuje.
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživači rad koja obavještava
Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj obavijesti sa Sveučilišta u Zagrebu da je Ministarstvo znanosti
i obrazovanja preuzelo inicijativu za organiziranje Noći istraživača pri čemu je pažnja na
Sveučilište u Zagrebu, te je tema za 2018.g. „Slaveći prošlost“, a za 2019.g. „Gradeći
budućnost“. Nadalje, napominje da će dopis biti upućen predstojnicima Zavoda u nadi da će se
isti međusobno prokomentirati, te uz popunjeni upitnik predložiti neku radionicu sa kojom bi
Tekstilno-tehnološki fakultet sudjelovao na toj Noći istraživača kojoj je funkcija da popularizira
znanost. Rok za dostavu je 12. siječnja 2018.g.
Isto tako, prodekanica za znanstveno-istraživački rad zahvaljuje se predstojnicima Zavoda koji
su odmah ažurno poslali obavijest da bi se trebali ažurirati podaci na CROSBI-u, te su sada
ujednačeni podaci u Godišnji izvješćima i na CROSBI-u. Ujedno se zahvaljuje na tome.
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Dekanica Fakulteta predlaže da se uvede nova točka u Dnevni red „Obavijesti predstavnika
Vijeća područja“.
Fakultetsko vijeće je minutom šutnje odalo počast nedavno preminulim kolegicama dr.sc. Blanki
Pašagić i mag. Jasenki Pivac

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,25 sati.

Zapisnik sastavila

Vlasta Horvat , v.r.

Dekanica

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