
 
Dnevni red za 224. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 223. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. 
veljače 2019. 

2. 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. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i radno mjesto:  
1. Dr. sc. MARTINA SUDAR, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor na razvojno radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo 
i katalizu 

2. Dr. sc. ŽELJKA UJEVIĆ ANDRIJIĆ, viša asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje 
procesa 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje 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 

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

a) na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. ANTE MILIČEVIĆ, znanstveni savjetnik, Institut za medicinska 

istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, 
polje kemija 

b)  na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
1. Doc. dr. sc. MOJCA ČAKIĆ SEMENČIĆ, Prehrambeno-biotehnološki 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

7. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. VANJA GILJA, mag. ing. oecoing., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. Mr. sc. SAŠA POLOVINA, zaposlen u INA Industrija nafte d.d., Zagreb 
8. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. VANJA GILJA, mag. ing. oecoing., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. Mr. sc. SAŠA POLOVINA, zaposlen u INA Industrija nafte d.d., Zagreb 
9. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. KATARINA MUŽINA, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
10. Izvješće Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada: 



1. LUCIJA KURTE, mag. ing. cheming., zaposlena u INA Industrija nafte d.d., 
Zagreb 

11. Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada: 
1. LUCIJA KURTE, mag. ing. cheming., zaposlena u INA Industrija nafte d.d., 

Zagreb 
12. Dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 

doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

13. Naknadne prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za teme završnih i diplomskih radova za 
akademsku godinu 2018./2019. 

14. Prijedlog manjih izmjena i dopuna studijskih programa sveučilišnih 
preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (do 20 %) 

15. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 224. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. ožujka 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 223. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. veljače 2019. 
 
Ad. 2. 
Prof. dr. sc. TOMISLAV BOLANČA izabire se natpolovičnom većinom glasova ukupnog 
broja članova Fakultetskog vijeća za dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije (2) akademske godine (2019./2020. i 
2020./2021.).  
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 6. sjednici održanoj 4. 
ožujka 2019. izbor: 
- Dr. sc. ZVONIMIRA KATANČIĆA, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 

docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju; 

- Dr. sc. MARINA KOVAČIĆA, asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za znanost na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. 

Ad. 3. a. 2. 
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 11. sjednici održanoj 28. veljače 2019. Odluku da se: 
- Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Izv. prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Doc. dr. sc. FABIO FARAGUNA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti. 

Ad. 3. a. 3. 
Sveučilište u Zagrebu imenovalo je izv. prof. dr. sc. Tatjanu Gazivoda Kraljević članom 
Radne skupine za izradu studijskog programa Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. sc. 
Tomislava Bolanču članom Povjerenstva za znanost i međunarodnu suradnju. 
Ad. 3. a. 4. 
Dana 22.  ožujka 2019., održana je  godišnja skupština AMACIZ-a, Društva diplomiranih 
inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija. 
Ad. 3. b. 1. 
Dana 8. ožujka 2019., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
uputio elaborat diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku „Chemical and 
Environmental Technology“, na vrednovanje Radnoj skupini za studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 3. b. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019., u 



sastavu: prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Elvira Vidović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 3. b. 3. 
Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bolanča predložit će časopis Reaktor ideja, službeno 
glasilo Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa I studente 
koji provode radionice Boje inženjerstva u srednjim školama diljem Republike Hrvatske 
za dodjelu Rektorove nagrade. 
Ad. 3. b. 4. 
Sveučilište u Zagrebu dostavilo je rezultate studentske ankete za vrednovanje studija u 
cjelini, koju su ispunili studenti koji su u ak. god. 2017./2018. završili svoje preddiplomske, 
odnosno diplomske studije. 
Ad. 3. b. 5. 
Objavljen je  Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih 
stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 
2018./2019. Prijave na Natječaj traju od 20. ožujka do 7. travnja 2019. do 24 sata, a obavljaju 
se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. 
Ad. 3. b. 6. 
Tehnologijada će se održati od 6. do 12. svibnja 2019. u Rivijera Sunny Resortu u Makarskoj. 
Ad. 3. b. 7. 
Dana 28. veljače 2019. zatvoren je natječaj za prijavu projekata za Program suradnje s 
hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA". 
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. 
Zatvoren 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. 
Ad. 3. b. 10. 
Dana 22. ožujka 2019. povodom Svjetskog dana voda i 100 godina Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na Cvjetnom trgu u Zagrebu je uspješno 
održana promidžbena akcija uz dijeljenje vode i torbi sa znakom Fakulteta.  
Ad. 3. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
prihvaća promjenu tema i mentora  za izradu završnog rada.  
Ad. 3. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
prihvaća promjenu tema i mentora  za izradu diplomskog rada.  
Ad. 3. c. 3. 
Prof. dr. sc. Danijela Ašperger, predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje stegovne 
odgovornosti studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o izrečenoj mjeri pokrenutog stegovnog 
postupka protiv studentice Magdalene Eškinja. 
Ad. 3. c. 4. 
Kristina Sušac, predsjednica Organizacijskog odbora e-SKIM 2019 izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeća održanom 1. Studentskom kongresu o inženjerstvu materijala (e-SKIM 
2019). 
 
Ad.4. 
Ad. 4. 1. 



Dr. sc. MARTINA SUDAR, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor na razvojno 
radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 4. 2. 
Dr. sc. ŽELJKA UJEVIĆ ANDRIJIĆ, viša asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 5. 
Doc. dr. sc. MIRELA SAMARDŽIĆ, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 3. 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. 1. točka 1. - prirodne 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 prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru doc. dr. sc. Mirela Samardžić u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. a. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika dr. sc. Ante Miličevića, znanstveni savjetnik, Institut za medicinska 
istraživanja i medicinu rada, Zagreb, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu 
Ad. 6. a. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice doc. dr. sc. Mojce Čakić Semenčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Irena Škorić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija 
Barišić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj polimernih nanokompozitnih fotokatalizatora za 
pročišćavanje otpadnih voda“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 



grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, pristupnice Vanje Gilja, mag. ing. 
oecoing., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 2.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Modeliranje i optimizacija procesa kontinuiranog katalitičkog 
reformiranja benzina s ciljem povećanja proizvodnje vodika i smanjenja energetskih 
potreba postrojenja“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, pristupnika mr. sc. Saše Polovine, zaposlenog 
u INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj polimernih 
nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, 
pristupnice Vanje Gilja, mag. ing. oecoing., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: doc. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, 
izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 8. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje i 
optimizacija procesa kontinuiranog katalitičkog reformiranja benzina s ciljem povećanja 
proizvodnje vodika i smanjenja energetskih potreba postrojenja“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, 
pristupnika mr. sc. Saše Polovine, zaposlenog u INA Industrija nafte d.d., Zagreb, u sastavu: 
prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
– predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Fabulić Ruszkowski, znanstvena suradnica, 
INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
 
Ad. 9.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Hidrotermalna sinteza i karakterizacija bakrom 
dopiranoga cerijeva (IV) oksida“ pristupnice Katarine Mužina, mag. ing. cheming., 
asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 
doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložen je prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada o pozitivnoj 
ocjeni završnog rada: „Primjena „Lean" metodologije za poboljšanje kvalitete i 
učinkovitosti procesa izrade naftnih eseja“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, pristupnice Lucije Kurte, mag. ing. cheming., zaposlene u INA Industrija 
nafte d.d., Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada pod naslovom: „Primjena 
„Lean" metodologije za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti procesa izrade naftnih eseja“ 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, pristupnice Lucije Kurte, mag. 
ing. cheming., zaposlene u INA Industrija nafte d.d., Zagreb, u sastavu: dr. sc. Maja Fabulić 
Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA Industrija nafte d.d., Zagreb. prof. dr. sc. Ante 



Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Jelena 
Parlov Vuković, zaposlena u  INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
 
Ad. 12. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 
doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 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. 
14. a. 1. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog preddiplomskog 
studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 
14. a. 2. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog preddiplomskog 
studija Kemija i inženjerstvo materijala Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu (do 20%). 
14. a. 3. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog preddiplomskog 
studija Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 
14. a. 4.  
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog preddiplomskog 
studija Primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 
14. b. 1. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 
14. b. 2. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Kemija i inženjerstvo materijala Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu (do 20%). 
14. b. 3. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 
14. b. 4. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu (do 20%). 


