
 
Dnevni red za 231 redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 230. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 18. 
studenoga 2019. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Prijedlog Sporazuma Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagreb i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje i radno mjesto: 

1. Doc. dr. sc. IGOR DEJANOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Dr. sc. VANJA GILJA, poslijedoktorandica Hrvatske zaklade za znanost na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

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

1. VILMA LOVRINČEVIĆ, mag. appl. chem., za izbor na razvojno radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za organsku kemiju 

2. VIKTORIJA PREVARIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za analitičku kemiju 

3. ANDREJA ŽUŽIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 

7. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. ANERA ŠVARC, mag. ing. cheming. 
8. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. ANERA ŠVARC, mag. ing. cheming. 
9. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. BOJAN RIBIĆ, dipl. ing., zaposlen u Zagrebačkom holdingu d.o.o., - 

Podružnica Čistoća, Zagreb 
10. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MARIJA SIGURNJAK, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. JOSIPA PAPAC, mag. ing. oecoing., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
2. ANTONIJA TOMIĆ, mag. ing. cheming., asistentica – doktorandica 

Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 



12. Dopuna prijedloga Plana izrade tema završnih/diplomskih radova 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2019./2020. 

13. Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 

14. Prijedlog Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2019./2020. 

15. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

16. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 231. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 16. prosinca 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 230. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 18. studenoga 2019. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Dekan je za najbolji e-kolegij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu uručio: 

- Prof. dr. sc. Gordani Matijašić, glavnu nagradu za najbolji e-kolegij za akademsku 
godinu 2018./2019., za e-kolegij Mehaničko procesno inženjerstvo; 

- Prof. dr. sc. Marijani Hranjec, glavnu nagradu za najbolji e-kolegij u akademskoj 
godini 2017./2018., za e-kolegij Organska kemija; 

- Prof. dr. sc. Jeleni Macan, dodatnu nagradu za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-
kolegija za akademsku godinu 2018./2019., za e-kolegij Kompozitni materijali; 

- Izv. prof. dr. sc. Marijani Kraljić Roković i prof. dr. sc. Sanji Martinez, dodatnu 
nagradu za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju za akademsku godinu 2018./2019., 
za kolegij Elekrokemijsko i korozijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 2. 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je dodijelio četiri nagrade Fran 
Bošnjaković. Jedan od dobitnika nagrade je prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković, s Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 3. 
Dana 27. studenoga 2019. u Kongresnom centru održana je konferencija Zagreb Connect 
koju organiziraju Grad Zagreb i ZICER – Zagrebački inovacijski centar Zagrebačkog 
velesajma, nagradu u iznosu od 160.000,00 kn dobio je tim iz Istraživačkog laboratorija za 
korozijsko inženjerstvo i površinsku zaštitu (Research Laboratory for Corrosion 
Engineering and Surface Protection – RECORR)  koji djeluje u okviru Zavoda za 
elektrokemiju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 4. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 3. sjednici održanoj 2. 
prosinca 2019. izbor doc. dr. sc. Davora Dolara, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za fizikalnu kemiju. 
Ad. 2. a. 5. 
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 14. sjednici održanoj 31. listopada 2019. Odluku da se: 

- Doc. dr. sc. IGOR DEJANOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Doc. dr. sc. ZVONIMIR KATANČIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Dr. sc. MARINA DUPLANČIĆ, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 



- Dr. sc. JÉRÔME LE CUNFF, zaposlen u Xellia d.o.o., Zagreb, izabire u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo; 

- Dr. sc. MAJA ZEBIĆ AVDIČEVIĆ, poslijedoktorandica Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti; 

- Dr. sc. VANJA GILJA, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ne izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 6. 
Senat Sveučilišta u Zagreb donio je na 4. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine Odluku 
o ustroju i izvedbi novog zajedničkog diplomskog sveučilišnog studijskog programa na 
engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 1. 
Dana 30. studenoga 2019. održana je promocija studenata koji su završili diplomske i 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u ak. god. 2018./2019. Promovirano je 130 studenata diplomskih studija i 124 
studenata preddiplomskih studija.  
Ad. 2. b. 2. 
Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje STEM državnih stipendija za 
preddiplomske studije za akademsku godinu 2019./2020. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dodijelilo je u drugom krugu studentima našeg Fakulteta ukupno 6 stipendija 
od čega 3 stipendije za studente prve godine (KI-2, PK-1) i 3 stipendije za studente druge i 
treće godine (PK-2, KIM-1). U trećem krugu stipendiju je dobilo dvoje naših studenata (1. 
godina PK), dok u 4. krugu nitko od naših studenata nije dobio stipendiju. Ukupno je do 
sada našim studentima dodijeljeno 28 stipendija (4 manje nego prošle godine); 9 za 
studente prve godine (3 manje nego prošle godine) i 19 stipendija za studente 2. i 3. godine 
preddiplomskih studija (1 manje nego prošle godine). 
Ad. 2. b. 3. 
Nastavnici su zamoljeni da putem Nastavničkog portala potvrde studentima mentorstvo i 
teme završnih i diplomskih radova za ak. god. 2019./20120. do 13. siječnja 2020. 
Ad. 2. b. 4. 
Redoviti zimski ispitni rokovi u ak. godini 2019./2020. počinje od 27. siječnja 2020. 
Ad. 2. b. 5. 
Od akademske godine 2019./2020. počevši od redovitog zimskog ispitnog roka, više se neće 
printati i potpisivati prijavnice koje su se do sada arhivirale. 
Ad. 2. b. 6. 
Posljednja dva tjedna zimskog semestra provodit će se on-line anketa za procjenu rada 
nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2019./2020. 
Ad. 2. b. 7. 
Tijekom studenog 2019. su potpisani ugovori sa prijaviteljima projekata na natječaje 
HRZZ-a Istraživački projekti (IP-04-2019) i Uspostavni istraživački projekti (UIP-04-2019) 
sa nastavnicima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
Ad. 2. b. 8. 
Dana 29. studenog 2019 je na mrežnim stranicama HRZZ objavljen je novi krug natječaja 
Istraživačkih projekata (IP-2020-02) i Uspostavnih istraživačkih projekata (UIP-2020-02). 
Rok za prijavu je 13. veljače 2020. 
Ad. 2. b. 9. 
Dana 19. studenog 2019. je na mrežnim stranicama HRZZ objavljen je novi krug natječaja 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Rok za 
prijavu je 10. siječnja 2020. 
Ad. 2. b. 10. 
Dana 13 prosinca 2019. je na mrežnim stranicama HRZZ objavljen je natječaj "Istraživački 
projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti", kojega ove godine raspisuje Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kao glavna organizacija 



(lead agency) s Hrvatskom zakladom za znanost (HRZZ) kao partnerskom organizacijom. 
Rok za prijavu je 29. siječnja 2020. 
Ad. 2. b. 11. 
Dana 11. prosinca 2019. objavljeno je da je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj s 
temom: “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja 
i razvoja – faza II” otvoren, iako je službeni rok zaprimanja prijava od 31. siječnja do 29. 
lipnja 2020. Prijavitelji će biti poduzetnici (mikro, mala i srednja poduzeća – MSP te velika 
poduzeća), a partneri mogu biti i znanstvene organizacije. 
Ad. 2. b. 12. 
Dana 4. prosinca 2019. objavljeni su rezultati natječaja za Akademsku mobilnost u 2019. 
godini (prvi krug). 
Ad. 2. b. 13. 
Dana 10. prosinca 2019. održan je prvi nacionalni EIT RawMaterials informativni dan u 
Zagrebu gdje je predstavljen je novi natječaj za prijave novih projekata (KAVA 7 Call). EIT 
RawMaterials je najveći svjetski konzorcij u sektoru mineralnih neenergetskih sirovina. 
Ad. 2. b. 14. 
Dana 10. prosinca 2019. održana je Nacionalna radionica o provedbi programa Obzor 
Europa za period od 2021. do 2027. 
Ad. 2. b. 15. 
Dana 11. prosinca 2019. održan je naknadni upis na doktorski studij „Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija“.  
Dana 13. prosinca 2019. Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate 2. kruga Natječaja za 
mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./2020. 
Ad. 2. b. 16. 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu doznačena su ukupna 
sredstva za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti prema odluci Senata Sveučilišta 
u Zagrebu od 19. studenoga 2019. 
Ad. 2. b. 17. 
Odlukom Senata Sveučilište u Zagrebu od 10. prosinca 2019. Fakultetu kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je za tekuće i investicijsko održavanje 
dodijeljen iznos od 200.000,00 kn za sufinanciranje obnove studentskih laboratorija: 
Polimerizacijsko reakcijsko inženjerstvo, Mehaničko toplinsko kemijsko procesno 
inženjerstvo i Ekoinženjerstvo. 
Ad. 2. b. 18. 
Od 13. prosinca 2019. aktivna je mrežna stranica na http://100.fkit.hr/ koja prikazuje 
vremenski slijed, vremensku lentu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu od 1919. do 2019.  
Ad. 2. c. 1. 
Izv. prof. dr. sc. Šime Ukić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o održanoj 24 Smotri 
Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. c. 2. 
Prof. dr. sc. Bruno Zelić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o održanoj radionici 
„Kompostiranje danas - mogućnosti i perspektive“  
Ad. 2. c. 3. 
Prof. dr. sc. Ante Jukić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da je iz tiska izašla knjiga 
Modeliranje u kemijskom inženjerstvu prof. emeritusa Zorana Gomzija i prof. dr. sc. 
Želimira Kurtanjeka u suizdavaštvu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i 
Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 
 
Ad.3. 
Prihvaća se prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagreb i Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 4. 
Doc. dr. sc. IGOR DEJANOVIĆ, Fakultet 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 izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 5. 
Dr. sc. VANJA GILJA, poslijedoktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, propisane člankom 32. st. 2. 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 dr. sc. Vanje Gilja u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
VILMA LOVRINČEVIĆ, mag. appl. chem., izabire se na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za 
organsku kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 2. 
VIKTORIJA PREVARIĆ, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za analitičku 
kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 3. 
ANDREJA ŽUŽIĆ, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu 
kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 7. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Biocatalytic synthesis of statin side-chain precursors“ (Biokatalitička 
sinteza prekursora bočnih lanaca statina) u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo, pristupnice Anere Švarc, mag. ing. cheming. 
 
Ad. 8. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Biocatalytic synthesis 
of statin side-chain precursors“ (Biokatalitička sinteza prekursora bočnih lanaca statina) u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo, 
pristupnice Anere Švarc, mag. ing. cheming., u sastavu: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik 
Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, prof. emerita Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Anett Schallmey, Institute for 
Biochemistry, Biotechnology and Bioinformatics, Technische Universität Braunschweig, 
Germany. 
 
Ad. 9.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj modela za 
procjenu generiranja komunalnog otpada primjenom neuronskih mreža” u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu, pristupnika Bojana Ribića, dipl. ing., zaposlenog u Zagrebačkom holdingu 



d.o.o., - Podružnica Čistoća, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Lonačarić Božić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Daniel Rolph Schneider, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj konvertera za Prihvaća 
se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje toksičnosti 
višekomponentnih otopina farmaceutika i pesticida“ u području prirodnih znanosti, polje 
kemija, grana primijenjena kemija i predloženi mentor doktorskog rada izv. prof. dr. sc. 
Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
pristupnice Marije Sigurnjak, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Ecotoxicity of microplastic and priority pollutants 
in water“ (Ekotoksičnost mikroplastike i prioritetnih onečišćivala u vodi) pristupnice 
Josipe Papac, mag. ing. oecoing., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Irena Žuntar, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložen je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Modelling of photocatalytic degradation of 
pharmaceuticals in water by multi-faceted approach“ (Modeliranje fotokatalitičke 
razgradnje farmaceutika u vodi višestranim pristupom) pristupnice Antonije Tomić, mag. 
ing. cheming., asistentice – doktorandice Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje 
Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ana 
Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Davor Ljubas, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložena je prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. a. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema završnih radova za akademsku godinu 2019./2020. 
za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 12. b. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema diplomskih radova diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2019./2020. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Ad. 14. 



Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
 
Ad. 15. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu. 
 


