
 
Dnevni red za 225. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 224. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. 
ožujka 2019. 

2. Izbor prodekana 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. PETAR KASSAL, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, 
polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

5. Izvješće 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 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u naslovno nastavno zvanje na traženje Sveučilišta u Zagrebu: 

1. VESNA PEHAR, dipl. ing., zaposlena u Ministarstvu obrane Republike 
Hrvatske za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, na preddiplomskom sveučilišnom 
studiju Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje 

7. 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 asistent 
u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju 

8. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 

1. ROBERT BERNAT, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb 

9. Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete doktorskog studijskog programa 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

10. Raspis natječaja za upis na poslijediplomski doktorski studij Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 

11. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova studiranja na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 



12. Prijedlog Odluke o oslobođenju polaganja ispita na poslijediplomskom 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

13. Kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 

14. Termini polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 
2018./2019. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

15. Raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2019./2020. 

16. Nastavno opterećenje u akademskoj godini 2018./2019. Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

17. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 
(pročišćeni tekst) od 1. prosinca 2014. 

18. Prijedlog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom 
19. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 225. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 29. travnja 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 224. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. ožujka 2019. 
 
Ad. 2. 
Izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević izabrana za prodekanicu za nastavu Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 
2019./2020. i 2020./2021. 
Prof. dr. sc. Ante Jukić izabran za prodekana za poslovanje Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 
2020./2021. 
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić izabran za prodekana za znanost i međunarodnu suradnju 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 
2019./2020. i 2020./2021. 
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 9. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 
(2018./2019.) izbor prof. dr. sc. Tomislava Bolanče za dekana Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije 
akademske godine (2019./2020. i 2020./2021.). 
Ad. 3. a. 2. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemija, donio je na svojoj 11. sjednici 
održanoj 11. ožujka 2019. Odluku da se dr. sc. Marina Tranfić Bakić, poslijedoktorandica 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 3. a. 3. 
Dini Skendroviću, mag. ing. oecoing., asistentu Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se studijski boravak na Faculty of Chemistry 
and Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia, radi stručnog i znanstvenog 
usavršavanja u okviru Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije 
CEEPUS, CIII-SI-0708., u vremenu od 13. svibnja do 13. lipnja 2019. godine. 
Ad. 3. a. 4. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 28. ožujka 2019., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u 
Zavodu za analitičku kemiju. 
Ad. 3. a. 5. 
Prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, predlaže se za dodjelu Nagrade „Fran Bošnjaković“ za akademsku godinu 
2018./2019. 
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. Svečana dodjela 
Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu, 3. srpnja 2019. 
Ad. 3. b. 2. 
Posljednja dva tjedna ljetnog semestra provodit će se anketa on-line za procjenu rada 
nastavnika u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. 



 
Ad. 3. b. 3. 
Tehnologijada će se održati od 6. do 12. svibnja 2019. u Rivijera Sunny Resortu u Makarskoj. 
Ad. 3. b. 4. 
Dana 28. veljače 2019. otvoreni su natječaji za prijavu projekata na programe Istraživački 
projekti (IP-2019-04) i Uspostavni istraživački projekti (UIP-2019-04) Hrvatske zaklade za 
znanost, koji je odlukom Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) od 28. 
ožujka 2019. produljen na 24. svibnja 2019. Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici 
zaposleni na znanstvenim organizacijama upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija 
koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete 
propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene 
djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 
br. 83/10). 
Ad. 3. b. 5. 
Na mrežnim stranicama HRZZ-a se nalazi i najava natječaja za (su)financiranje slovensko-
hrvatskih istraživačkih projekata, koji će se od sada voditi kroz HRZZ-a. 
Ad. 3. b. 6. 
Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2019. godinu. Natječaj je otvoren 
od 4. travnja do lipnja 2019., za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš 
(17. lipnja 2019. za „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“ te 19. lipnja 2019. za „Priroda i 
bioraznolikost“ i „Upravljanje i informacije na području okoliša“), odnosno do rujna 2019. 
za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti (uključujući teme 
„Ublažavanje klimatskih promjena“, „Prilagodba na klimatske promjene“ i „Upravljanje i 
informacije na području klime“). 
Ad. 3. b. 7. 
Otvoren je natječaj za prijavu zajedničkih projekata znanstveno-tehničke suradnje 
između Hrvatske i Austrije za period 2020. – 2021., s rokom prijave do 17. svibnja 2019. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo 
obrazovanja, znanosti i istraživanja Republike Austrije zajednički provode i sufinanciraju 
program na temelju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Austrijske savezne vlade 
o znanstveno-tehničkoj suradnji, s ciljem intenziviranja međunarodne znanstvene 
suradnje obiju zemalja i poticanja mobilnosti znanstvenika u sklopu bilateralnih 
znanstvenoistraživačkih projekata. 
Ad. 3. b. 8.  
Na mrežnim stranicama Ministarstvo znanosti i obrazovanja nalazi se obavijest o natječaju 
za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike 
Njemačke 2020. - 2021., s rokom prijave do 28. lipnja 2019. 
Ad. 3. b. 9. 
Na mrežnim stranicama Ministarstvo znanosti i obrazovanja nalazi se obavijest da 
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za 
istraživački boravak u Japanu u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci u razdoblju od travnja 
2020. do ožujka 2021. godine. 
Ad. 3. b. 10. 
U cilju što transparentnijeg prijavljivanja projekata, na prijedlog Uprave te uz suglasnost 
Povjerenstva za strategiju, usvojena je odluka da se za projekte s budgetom većim od 
ukupne vrijednosti od 75.000,00 kn treba podnijeti predprijava na obrascu koji će biti 
poslan e-mailom zajedno s obavijesti o otvaranju predmetnog natječaja. 
Ad. 3. b. 11. 
Uz Hrvatsku akademiju tehničkih znanosti, Hrvatsko kemijsko društvo i Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu će biti suizdavač knjige 
„Achievements of Organic Stereochemistry in Croatia and Prelog School“ autora 
akademika Vitomira Šunjića i dr. sc. Krunoslava Kovačevića, 
Ad. 3. b. 11. 
 
Dana 28. ožujka 2019. je u Kutini potpisan sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim 
i obrazovnim projektima između čelnika Petrokemije i Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
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 za izradu diplomskog rada.  
Ad. 3. c. 3. 
Prof. dr. sc. Danijela Ašperger izvijestila  je članove Fakultetskog vijeća o održanom 
Festivalu znanosti. 
Ad. 3. c. 4. 
Dr. sc. Matija Cvetnić, izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o sudjelovanju Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na Jadranskoj vojnoj i 
zrakoplovnoj izložbi i konferenciji (Adriatic Sea Defense & Aerospace Exhibition and 
Conference-ASDA 2019). 
Ad. 3. c. 5. 
Prof. dr. sc. Elvira Vidović najavila je održavanje VII. hrvatskog simpozija o kemiji i 
tehnologiji makromolekula – Eko-dizajn za kružno gospodarstvo. VII. hrvatskog simpozija 
o kemiji i tehnologiji makromolekula – Eko-dizajn za kružno gospodarstvo. održat će 
se  27. rujna 2019. u Zagrebu. 
 
Ad.4. 
Dr. sc. PETAR KASSAL, 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 u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. a. 1. 
Dr. sc. ANTE MILIČEVIĆ, znanstveni savjetnik, Institut za medicinska istraživanja i 
medicinu ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetniku u trajnom 
zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 5. 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 dr. sc. Ante Miličevića u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 5. b. 1. 
Doc. dr. sc. MOJCA ČAKIĆ SEMENČIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, 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. Mojce Čakić Semenčić u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik. 
 
 
 



 
Ad. 6. 
Sukladno zahtjevu Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku 
davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta Vesne Pehar, dipl. ing., zaposlene u Ministarstvu 
obrane Republike Hrvatske, za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, na preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, u sastavu: doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tatjana 
Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
izv. prof. dr. sc. Livio Racané, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija, u 
Zavodu za organsku 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 asistent u području u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za 
organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i doc. dr. sc. Dragana Vuk, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj konvertera za efikasnu detekciju termalnih 
neutrona“ pristupnika Roberta Bernata, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb, u sastavu: dr. sc. Jasminka Popović, viša stručna suradnica, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ivana Capan, viša stručna suradnica, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb, izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentore doktorskog rada predloženi su izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i dr. sc. Ivana Capan, viša 
stručna suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor II. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete doktorskog studijskog programa 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Ad. 10. 
Odobrava se raspis Natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 
 
Ad. 11. 
Fakultetsko vijeće donosi Odluke o utvrđivanju iznosa naknade troškova studiranja na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2019./2020. 
 
Ad. 12. 
Doktorandi doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija koji rade na 
projektu Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment 



Technologies. Harnessing resources effectively through innovation (H2020-MSCA-ITN-
2018 – 812880 NOWELTIES) oslobađaju se obveze upisa obveznih i izbornih kolegija. 
Potrebne ECTS bodove doktorandi će ostvariti putem drugih aktivnosti planiranih u 
okviru mreže sveučilišta uključenih u projekt, poput radionica, ljetnih škola, mobilnosti 
te objave znanstvenih radova. 
Prije obrane doktorata doktorandi su obavezni objaviti barem 3 rada u Q1-Q2 časopisu 
citiranom u bazi Current Contents. 
Prilikom upisa na doktorski studij prilaže se potvrda mentora doktoranda o njegovoj 
uključenosti u rad na projektu. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
 
Ad. 14. 
Fakultetskog vijeća donosi odluku o terminima prijava i obrana završnih i diplomskih 
ispita u redovitom ljetnom i jesenskom ispitnom roku akademske godine 2018./2019. 
 
Ad. 15. 
Utvrđuje se raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2019./2020. 
 
Ad. 16. 
Prihvaća se nastavno opterećenje u akademskoj godini 2018./2019.  Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (pročišćeni tekst) od 1. 
prosinca 2014. 
 
Ad. 18. 
Prihvaća se Pravilnik o upravljanju intelektualnim vlasništvom. 
 
Ad. 19. 
Prof. dr. sc. Aleksandra Sander izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o održanom 26. 
hrvatskom skup kemičara i kemijskih inženjera (26HSKIKI). 
 
 


