Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

KLASA: 602-04/18-77/01
URBROJ: 251-68-06/3-18-2
Zagreb, 29. siječnja 2018.

ZAPISNIK
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
u akademskoj godini 2017./2018. održane 29. siječnja 2018. godine, u predavaonici A-316
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u
9:00 sati.
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s
popisom ispričanih članova. Nadalje, pozdravlja i nove predstavnike studenata.
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočan 61
član Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati.
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je slijedeći
Dnevni red :

1.

Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 5. prosinca 2017.
godine;

2.

Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 21. prosinca 2017.
godine;

3.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu
u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 12. prosinca 2017. godine;

4.

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu
u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 16. siječnja 2018. godine;

5.

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog
fakulteta;

6.

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

7.

Obavijesti predstavnika Vijeća područja;

8.

Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za pokretanje postupka izbora u
počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2017./2018.;
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9.

Prijedlog Povjerenstva za izbor prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića u počasno zvanje
professor emeritus;

10.

Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale u znanstveno
zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje:
Tekstilna tehnologija;

11.

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne
komponente u postupku izbora izv.prof.art. Andree Pavetić u umjetničko-nastavno
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području,
polje likovne umjetnosti, na neodređeno 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 znanstveno-nastavnom
zvanju izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničkih znanosti,
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

13.

Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom
području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija,
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju;
13.1.

Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja
(m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju –
docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna
tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim
radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju;

13.2.

Izdvojeno Mišljenje u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija,
grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju;

14.

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavača u znanstvenom
području: Humanističkih znanosti, znanstveno polje: Filologija, grana: Anglistika, na
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;

15.

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbra jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač,
naslovno zvanje, u području društvenih znanosti, polje: sociologija;

16.

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje
poslijedoktoranda u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje
tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani tekstilno mehaničko inženjerstvo, u Zavodu
za projektiranje i menadžment tekstila;

17.

Godišnje Izvješće o radu doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija (DR.SC.09) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 2016./2017.;

18.

Dr.sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave u svojstvu vanjske
suradnice na kolegiju „Turizam“ na III. godini Integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u
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Zagrebu u ljetnom semestru akad.god. 2017./2018., nastavno opterećenje 120
školskih sati seminarske nastave;
19.

Mag.ing.oecoing. Lela Pintarić, asistentica – davanje Suglasnosti za odlazak na
Sveučilište za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču (BOKU; University
of Natural Resources and Life Sciences, Vienna) u akad.god. 2017./2018. u razdoblju
od 5. ožujka 2018. do 4. srpnja 2018.g.;

20.

Prijava nastavne, znanstvene i stručne literature u 2018.g.

21.

Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2018. godinu;

22.

Tematska područja za završne i diplomske radove za ak. god. 2017./2018.;

23.

Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

24.

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

Obavijesti
24.1. Obavijesti dekanice
24.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
24.3 Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
24.4 Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora
24.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
24.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu

25.

Razno

Ad 1
Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018.
održane 29. siječnja 2018. godine
Prihvaća se Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 29. siječnja 2018. godine.

Ad 2
Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018.
održane 21. prosinca 2017. godine

Prihvaća se Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 21. prosinca 2017.
godine.
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Ad 3
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu
u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 12. prosinca 2017. godine
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 4. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 12. prosinca 2017. godine ističući važne točke
za našu sastavnicu.
Ad 4
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu
u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 16. siječnja 2018. godine
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.) održane 16. siječnja 2018. godine ističući važne točke za
našu sastavnicu.
Ad 5
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata koji najavljuje novi projekt 9. veljače
2018.g. pod nazivom Kviz znanja. Cilj je okupiti sve studente našeg Fakulteta uz neformalno
druženje kao i natjecateljski dio iz različitih područja znanja kako bi potaknuli druženje i bolje se
povezali sa studentima iz drugih područja i samim time stvorili neke nove projekte u budućnosti.
Ujedno informira Fakultetsko vijeće o sedam zaprimljenih zamolbi studenata po predbolonjskom
programu.
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja informira Fakultetsko vijeće o
zamolbama studenata po predbolonjskom programu, u kojima se moli da im se do 1. rujna 2018.
omogući da završetak studija po tim programima. Ujedno, napominje, da je na popisu ukupno 7
studenata kojima je ostalo od 4 do 20 ispita kao i diplomski rad, te informira Fakultetsko vijeće
da je obavila razgovor sa tim studentima i da je stav da im se ne produžuje rok za završetak
studija, međutim oni i dalje šalju molbe za isto.
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji informira Fakultetsko vijeće da ovi studenti
ne žele upisati bolonjski program, te smatra da tu nema nikakve osnove da ti isti studenti završe
studij, kojima se zaista više puta produžavao rok za završetak studija.

Ad 6
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Potvrdnici Senata Sveučilišta u
Zagrebu kojom je red.prof.art. Snježana Vego izabrana u umjetničko-nastavno zvanje redovite
profesorice u trajnom zvanju, te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. Isto tako zaprimljena je
Potvrdnica Vijeća tehničkog područja kojom je doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović izabrana za
izvanrednu profesoricu, te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. Nadalje, obavještava da je
zaprimljena Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti kojom je dr.sc. Ksenija
Smoljak-Kalamir izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, te joj Fakultetsko
vijeće također čestita na izboru.
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Ad 7

Obavijesti predstavnika Vijeća područja
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o usvojenim izmjenama Pravilnika umjetničkog
područja, kojima se Umjetničko područje izjednačuje sa znanstvenim područjem.

Ad 8
Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za pokretanje postupka izbora
u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2017./2018.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za pokretanje postupka izbora u
počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu za akad.god. 2017./2018.

Ad 9
Prijedlog Povjerenstva za izbor prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića
u počasno zvanje professor emeritus
Prihvaća se pokretanje postupka izbora predloženika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilnotehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića, umirovljenog redovitog profesora u
trajnom zvanju, u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2017./2018., te se u
Povjerenstvo za izbor prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića u počasno zvanje professor emeritus
predlažu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,
predsjednik povjerenstva; prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet, član i akademik Marin Hraste, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Ad 10
Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale
u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija
Prihvaća se pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale u znanstveno
zvanje znanstvene savjetnice, u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, te se
imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno
zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu izv.prof.dr.sc. Snježanu Firšt Rogale, u sastavu:
prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica
Povjerenstva; prof.dr.sc. Jelka Geršak, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo - članica
Povjerenstva i prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki
fakultet - članica Povjerenstva.
Ad 11
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente
u postupku izbora izv.prof.art. Andree Pavetić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti,
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne
komponente u postupku izbora izv.prof.art. Andree Pavetić u umjetničko-nastavno zvanje i na
radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti,
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom
i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.
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Ad 12
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni
profesor u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna
tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u
punom radnom vremenu
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju
izvanredni profesor u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna
tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u
punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u
Zagrebu.

Ad 13
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Tehničkih
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s
punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju
Dekanica Fakulteta otvara raspravu vezano za ovu točku Dnevnog reda u kojoj je sudjelovalo
više profesora, te nakon dugotrajne rasprave i prijedloga da je provede tajnog glasovanje,
istome se i pristupa.

Ad 13.1.
Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na
razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom
području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju
Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća utvrđuje
se da Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na
razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom
području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju, nije
prihvaćeno.

Ad 13.2.
Izdvojeno Mišljenje u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste
u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje:
Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo posebne rasprave, obzirom da je rasprava koja obuhvaća
ovu točku dnevnog reda provedena pod točkom 13.1.
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Ad 14
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora
jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području: Humanističkih
znanosti, znanstveno polje: Filologija, grana: Anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom
radnom vremenu
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području:
Humanističkih znanosti, znanstveno polje: Filologija, grana: Anglistika, na neodređeno vrijeme,
u punom radnom vremenu, te se dr.sc. Ivana Lukica izabire se u u nastavno zvanje predavača
u znanstvenom području: Humanističkih znanosti, znanstveno polje: Filologija, grana: Anglistika,
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Ad 15
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbra
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, naslovno
zvanje, u području društvenih znanosti, polje: sociologija
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u
postupku izbra jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač,
naslovno zvanje, u području društvenih znanosti, polje: sociologija, te se Tonči Valentić, dr.sc.
sociologije izabire se u nastavno zvanje predavača, naslovno zvanje u području društvenih
znanosti, polje: sociologija.

Ad 16
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje poslijedoktoranda u
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, znanstvenoj
grani tekstilno mehaničko inženjerstvo, u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila
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
poslijedoktoranda u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna
tehnologija, znanstvenoj grani tekstilno mehaničko inženjerstvo, u Zavodu za projektiranje i
menadžment tekstila, te se dr.sc. Snježana Brnada, izabire se na radno mjesto I. vrste u
suradničko zvanje poslijedoktorand u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje:
Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo na određeno vrijeme, u punom
radnom vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila.

Ad 17
Godišnje Izvješće o radu doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija (DR.SC.-09)
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 2016./2017.
Prihvaća se Godišnji Izvještaj o radu doktorskog studija (DR.SC.-09) Tekstilna znanost i
tehnologija (TZT) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 2016./2017.
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Ad 18
Dr.sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave u svojstvu vanjske suradnice
na kolegiju „Turizam“ na III. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u ljetnom semestru
akad.god. 2017./2018., nastavno opterećenje 120 školskih sati seminarske nastave
Prihvaća se davanje Suglasnosti dr.sc. Alici Grilec za izvođenje nastave u svojstvu vanjske
suradnice na kolegiju „Turizam“ na III. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u ljetnom
semestru akad.god. 2017./2018., nastavno opterećenje 120 školskih sati seminarske nastave.

Ad 19

Mag.ing.oecoing. Lela Pintarić, asistentica – davanje Suglasnosti za odlazak na Sveučilište za
prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču (BOKU; University of Natural Resources
and Life Sciences, Vienna) u akad.god. 2017./2018. u razdoblju od 5. ožujka 2018. do 4.
srpnja 2018.g.
Prihvaća se davanje Suglasnosti mag.ing.oecoing. Leli Pintarić, asistentica za odlazak na
Sveučilište za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti u Beču (BOKU; University of Natural
Resources and Life Sciences, Vienna) u akad.god. 2017./2018. u razdoblju od 5. ožujka 2018.
do 4. srpnja 2018.g.

Ad 20
Prijava nastavne, znanstvene i stručne literature u 2018.g.
Prihvaća se Prijava izrade rukopisa za nastavnu, znanstvenu i stručnu literaturu u 2018. godini:

Ad 21
Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2018. godinu
Prihvaća se Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta za 2018.
godinu.

Ad 22

Tematska područja za završne i diplomske radove za ak. god. 2017./2018.
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018.

Ad 23
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018.
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Ad 24
Obavijesti
24.1. Obavijesti dekanice
Dekanica Fakulteta se zahvaljuje voditeljici skupa Tekstilna znanost i gospodarstvo kojem se
odazvao veliki broj gospodarstvenika i predstavnika institucija.
Dekanica Fakulteta zahvaljuje svima koji su prisustvovali na Danu Fakulteta, te posebno
zahvaljuje svima koji su sudjelovali u organizaciji tog događaja i pridonijeli da budemo ponosni
na uspjehe naše institucije.

24.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta
Prodekanica za nastavu podsjeća nastavnike, da obzirom da se prvi tjedan u petom mjesecu
održava Tehnologijada, ove godine bi željeli imati prezentaciju 3 do 5 znanstvenika, pa moli
nastavnike da sa studentima sada već započnu sa znanstvenim radovima i istraživanjima kako
bismo se mogli skupno prezentirati na Tehnologijadi u znanstvenom dijelu.
Nadalje, napominje, da što se tiče završetka semestra, ovaj tjedan završava semestar, počinju
ispitni rokovi, te moli nastavnike da redovito u okviru ovih ispitnih rokova upisuju ocjene.
Početak semestra počinje 5. ožujka 2018.g.

24.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

24.4. Obavijesti predstojnika CTD-a, Vijeća i Odbora
Dekanica Fakulteta daje riječ voditeljici Vijeća doktorskog studija koja obavještava Fakultetsko
vijeće da će se Dan doktoranada održati 9. veljače 2018.g. s početkom u 10,00 sati, te poziva
sve članove Fakultetskog vijeća, a posebno sve nastavnike na doktorskom studiju, kao i
mentore, da prisustvuju ovom skupu.

24.5. Obavijesti voditelja TSRC-a
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti.

24.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Željku Kneziću koji informira Fakultetsko vijeće da se
gđa Tomljanović zahvaljuje, obzirom da su ona i njen pok. suprug mnogo truda uložili u izradu
tapiserije, a ujedno su i našim studentima dali mogućnost da vide da se od prirodne vune koja
nije dodatno bojana mogu napraviti prekrasna djela. Dvije tapiserije su poklonili našem
Fakultetu, a gradu Zadru su poklonili 32 tapiserije. Tapiserije se iste mogu vidjeti u Kneževom
dvoru gdje će i biti izložene.
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Ad 25
Razno
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji informira Fakultetsko vijeće o
nazočnosti na proširenoj sjednici Odbora Hrvatskog društva kožara i obućara koja je održana
21. studenoga 2017.g., te obzirom da Zapisnik sa sjednice još nije pristigao, čita otvoreno pismo
koje je dostavljano Odboru Hrvatskog društva kožara i obućara, a vezano za izdavanje časopisa
Koža & Obuća. Naime, radi financijskih poteškoća Hrvatsko društvo kožara i obućara bi se
trebalo ugasiti, a izdavanje časopisa prepustiti nekome drugome. Mišljenja je da društvu treba
pomoći kako se ne bi ugasilo, iz razloga što postoji već 66 godina, a isto toliko dugo izlazi i
časopis Koža & Obuća. Stav i mišljenje pof.dr.sc. Zenuna Skenderija podržava i Jadranka
Akalović koja je jedina u Upravi Hrvatskog društva kožara i obućara ispred Fakulteta. Oboje
predlažu da se uputi dopis Upravi Hrvatskog društva kožara i obućara u kojem bi iznjeli svoje
mišljenje, odnosno u kojem bi se jasno izrazili stavovi Fakulteta na koji način je isti spreman
podržati i osnažiti Društvo i časopis Koža & Obuća kroz snaženje Upravnog odbora Društva sa
nastavnicima Tekstilno-tehnološkog fakulteta.
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja postavlja pitanje što je sada sa
točkom 13. Dnevnog reda.
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je predmet vraćen natrag u Zavod, te da
će se na sastancima razmotriti stvarne potrebe Zavoda, te kada točke budu pripremljene doći
će na Fakultetsko vijeće.

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,45 sati.

Zapisnik sastavila

Dekanica

Vlasta Horvat , v.r.

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