
 
Dnevni red za 223. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 222. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 28. 
siječnja 2019. 

2. Predstavljanje programa pristupnika za izbor dekana Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 
2019./2020. i 2020./2021. 

3. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
4. Prijedlog elaborata diplomskog studijskog programa “Chemical and 

Environmental Technology”, Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u partnerstvu s Kemijsko-tehnološkim 
fakultetom Sveučilišta u Splitu 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Izv. prof. dr. sc. MIRJANA ČURLIN, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje 

a) na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. MARINA DUPLANČIĆ, znanstvena novakinje Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

b) na traženje Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku: 

1. Doc. dr. sc. MIRELA SAMARDŽIĆ, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

7. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje i 
radno mjesto: 

1. Dr. sc. MARINA DUPLANČIĆ, za izbor na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

2. VANJA GILJA, mag. ing. oecoing., za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do 
povratka na rad Ane Peršić, mag. ing. oecoing, zaposlenice Fakulteta 

8. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
suradničko zvanje i radno mjesto, po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
analitičku kemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 



9. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. AREZOO ASSARIAN, mag. ing. cheming., zaposlena u Smart Engineering 

Solutions d.o.o., Zagreb 
10. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. AREZOO ASSARIAN, mag. ing. cheming., zaposlena u Smart Engineering 

Solutions d.o.o., Zagreb 
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. JOŠKO BARBARIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
2. GORAN LUKAČ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
3. MARIJA LUKIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
12. Prijedlog dopuna Plana izrade tema završnih /diplomskih radova za 

akademsku godinu 2018./2019. 
13. Naknadne prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za teme završnih i diplomskih radova za 
akademsku godinu 2018./2019. 

14. Godišnji Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2018. 

15. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 223. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. veljače 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 222. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 28. siječnja 2019. 
 
Ad. 2. 
U postupku izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021., daje se suglasnost na program rada 
predloženika prof. dr. sc. Tomislava Bolanče. 
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 5. sjednici održanoj 
19. veljače 2019. izbor doc. dr. sc. Svjetlane Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i 
anorgansku kemiju. 
Ad. 3. a. 2.  
Prof. dr. sc. Stanislavu Kurajici, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave na preddiplomskom studiju studija 
Restauracija i konzervacija Sveučilišta u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju, u 
ljetnom semestru akademske godine 2018./2019., za kolegij Uvod u materijale i tehnologiju 
metala i kolegij Tehnologija materijala- keramika i metal, (30 sati predavanja). 
Ad. 3. a. 3. 
Ani Ratković, mag. appl. chem., asistentici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se studijski boravak na University of Leuven, Department 
of Chemistry, Laboratory of Organic Synthesis,  Belgium, na temelju rezultata Natječaja za 
mobilnost studenta – Erasmus+ stručna praksa, u vremenu od 3. svibnja do 1. rujna 2019. 
godine. 
Ad. 3. a. 4. 
Antoniji Tomić, mag. ing. cheming., asistentici – doktorandici Hrvatske zaklade za znanost 
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se 
studijski boravak na Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of 
Ljubljana, Slovenia, u vremenu od 1. ožujka do 5. lipnja 2019. godine. 
Ad. 3. a. 5. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 8. veljače 2019., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za: 

- jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u 
Zavodu za elektrokemiju; 

- jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za mjerenja i automatsko 
vođenje procesa. 

Ad. 3. b. 1. 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je dana 12. veljače 2019. 
natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.  
Studenti koji će se prijaviti na natječaj za Rektorovu nagradu dužni su do 3. svibnja 2019. 
do 16 sati prijaviti rad na za to predviđenim mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te 
isti dan do 12 sati dostaviti ispis cijelog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva 



primjerka u pisarnicu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 3. b. 2. 
Za Rektorovu nagradu u kategoriji – Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i 
široj zajednici. predložit će časopis Reaktor ideja, službenog glasila Studentske sekcije 
Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 
Ad. 3. b. 3. 
Nastava u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019., započinje 25. veljače 2019. 
Ad. 3. b. 4. 
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica u 
akademskoj godini 2018./2019. održat će se u utorak, 26. i srijedu, 27. ožujka 2019. 
Ad. 3. b. 5. 
Dana 28. siječnja 2019. na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (Fakultet) su stigle obavijesti o rezultatima faze Provjere prihvatljivosti projekta i 
aktivnosti i ocjene kvalitete unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u 
znanost i inovacije – Prvi poziv“; referente oznake poziva: KK.01.1.1.04. S Fakulteta je u 
listopadu 2017. godine prijavljeno 13 projektnih prijedloga; i to dva u status Prijavitelja gdje 
su partnerske institucije Institut Ruđer Bošković, Zagreb te Veleučilište u Karlovcu, dok je 
u 11 projektnih prijedloga Fakultet u status partnera raznim znanstvenim institucijama: 
Institutu Ruđer Bošković, Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Agronomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek te Energetskom institutu Hrvoje Požar.  
Ad. 3. b. 6. 
Dana 3. siječnja 2019. otvoren je natječaj za prijavu projekata za Program suradnje s 
hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA". Rok za prijavu je 28. 
veljače 2019.  
Ad. 3. b. 7. 
Na stranicama Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) je objavljena najava otvaranja prijava 
na natječaj za prijavu projekata za na programe Istraživački i Uspostavni istraživački 
projekti, koji će biti raspisani u veljači 2019. godine. 
Ad. 3. b. 8.  
U najavi je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj s temom: “Inovacije u S3 
područjima” (Strategija pametne specijalizacije). Prijavitelji će biti poduzetnici, a partneri 
znanstvene organizacije. Vrijednost natječaja je 640.000.000,00 kn . 
Ad. 3. b. 9. 
Otvoren je novi natječaj “Interreg Dunav – 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga”, s 
područjima: Energija, IRI, Promet, Upravljanje, Zaštita okoliša. Ukupni fond sredstava je 
oko 60 milijuna eura Poziv je otvoren do 8. ožujka 2019. do 14:00 sati po srednjoeuropskom 
vremenu. 
Ad. 3. b. 10. 
Dana 19. veljače 2019. održan je naknadni termi upisa na doktorski studija „Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija“. 
Ad. 3. b. 11. 
Dana 14. veljače 2019. je zatvoren Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog 
boravka u okviru Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, za akademsku godinu 
2019./2020. 
Ad. 3. b. 12. 
Na prvi rok za prijavu Natječaja za promicanje inovacija Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu, za izložbu Malaysia Techno Expo u 
Kuala Lumpuru, pristigle su tri prijave.  
Povjerenstvo je odabralo prijavu za sudjelovanje na Malaysia Technology Expo, Kuala 
Lumpur, od 21. do 23. veljače 2019., s inovacijom: „Super-H kapsule – 3D-tiskana kapsula s 
više odjeljaka za kontroliranu dostavu djelatne tvari“ u autorstvu prof. dr. sc. Gordane 
Matijašić, Matije Gretića, mag. ing. cheming. te studenata Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Anne Poropat i Josipa Vinčića. 



Inovacija je osvojila zlatno odličje, a uz to i Posebnu nagradu Malezijske asocijacije 
inovatora „MACRI“, te posebnu nagradu Asocijacije najboljih inovatora Saudijske Arabije 
„HUIF“  
Ad. 3. b. 13. 
Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održan je od 21. do 22. veljače 2019. 
Ad. 3. c. 1. 
Dan inženjera Republike Hrvatske svečano obilježen dana 22. veljače 2019. na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog 
inženjerskog saveza (HIS) i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) kao 
suorganizatora te u gostoprimstvu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 3. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
prihvaća promjenu teme za izradu diplomskog rada.  
 
Ad.4. 
Prihvaća se elaborat diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku „Chemical and 
Environmental Technology“ Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u partnerstvu s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu. 
 
Ad. 5. 
Izv. prof. dr. sc. MIRJANA ČURLIN, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, propisane člankom 32. st. 4. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Pravilnikom o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj (čl. 14. i čl. 15. - tehničke znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 
38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog 
inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i 
grafičke tehnologije radi donošenja odluke o izboru izv. prof. dr. sc. Marijane Čurlin u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. a. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Marine Duplančić, poslijedoktorandice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. 
sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Maja Fabulić Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA Industrija nafte d.d., 
Zagreb. 
Ad. 6. b. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice doc. dr. sc. Mirele Samardžić, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i zv. prof. dr. sc. 
Berislav Marković, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  
 



Dr. sc. MARINA DUPLANČIĆ, izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 7. 2.  
VANJA GILJA, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za polimerno 
inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, na određeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, do povratka na rad Ane Peršić, mag. ing. oecoing, zaposlenice Fakulteta. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje 
kemija, u Zavodu za analitičku kemiju. Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za 
radno mjesto iz t. I. ove Odluke, odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja 
radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, 
polje kemija, u Zavodu za analitičku kemiju. 
Ad. 8. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za fizikalnu kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom 
zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u 
Zavodu za fizikalnu kemiju. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Development of polyaspartic coating with improved adhesion to 
metallic surfaces by using nano-silica“ (Razvoj poliaspartatnog premaza s poboljšanom 
prionjivošću na metalne površine uporabom nanočestica silicijeva dioksida) u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, grana materijali, pristupnice Arezoo 
Assarian, mag. ing. cheming., zaposlene u Smart Engineering Solutions d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 10. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Development of 
polyaspartic coating with improved adhesion to metallic surfaces by using nano-silica“ 
(Razvoj poliaspartatnog premaza s poboljšanom prionjivošću na metalne površine 
uporabom nanočestica silicijeva dioksida) u području tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti, grana materijali, pristupnice Arezoo Assarian, mag. ing. cheming., 
zaposlene u Smart Engineering Solutions d.o.o., Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Mirela 
Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, prof dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Vesna Alar, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Čvrste disperzije za povećanje 
topljivosti i brzine otpuštanja lurasidon-hidroklorida iz čvrstih oralnih dozirnih oblika“ u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i 
separacijski procesi i predloženi mentor doktorskog rada izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika Joška 
Barbarića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 2.  



Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza sustava za vođenje 
kolona s razdjelnom stijenkom za četiri proizvoda“ u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa i predloženi 
mentor doktorskog rada doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika Gorana Lukača, mag. ing. cheming., 
asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 3. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „ Optimiranje polimernih 
milireaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom“ u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa i predloženi 
mentor doktorskog rada izv. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marije Lukić, mag. ing. cheming., 
asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. a. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema završnih radova za akademsku godinu 2018./2019. 
za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 12. b. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema diplomskih radova za akademsku godinu 
2018./2019. za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13.  
Ad. 13. a. 
Prihvaćaju se prijave studenata za teme završnih radova preddiplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
Ad. 13. b. 
Prihvaćaju se prijave studenata za teme diplomskih radova diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se godišnji Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 
 
 


