
 
Dnevni red za 242. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 241. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. 
prosinca 2020.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 

3. Nominacija kandidata za izbor dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 
2022./2023.  

4. 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. SENKA DJAKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija 

5. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora u nastavno zvanje i 
radno mjesto: 

1. JOSIPA PERŠUN, prof. predavačica, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto 
više predavačice u području društvenih znanosti, polje kineziologija, u 
Kabinetu za društvene i humanističke znanosti 

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

1. Dr. sc. KRISTINA ZAGAJSKI KUČAN, asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 

2. IVA ĆURIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 
u Zavodu za fizikalnu kemiju 

3. JOSIP SACHER, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa 

4. MARLENA GRBIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Prof. dr. sc. GORDANA MATIJAŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

2. Dr. sc. MONIKA ŠABIĆ RUNJAVEC, asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

8. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje na traženje Akademije 
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu: 

a) 



1. Doc. dr. sc. DOMAGOJ ŠATOVIĆ, Akademija likovnih umjetnosti 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 
grana materijali 

b)  
1. Doc. dr. sc. DOMAGOJ ŠATOVIĆ, Akademija likovnih umjetnosti 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno–nastavno zvanje izvanredni 
profesor u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 
grana materijali 

9. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR:SC.-10): 
1. MARIJA SIGURNJAK BUREŠ, mag. ing. cheming, asistentica Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
10. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. MARIJA SIGURNJAK BUREŠ, 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. MATEA RAIĆ, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica Instituta 

Ruđer Bošković, Zagreb 
12. Dopuna prijedloga Plana izrade tema završnih radova Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 

13. Prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za teme: 

a) završnih radova za akademsku godinu 2020./2021. 
b) diplomskih radova za akademsku godinu 2020./2021. 

14. Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2021. godinu 

15. Uspostava Centra za savjetovanje i razvoj karijera studenata (CeSaR) 
16. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 242. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. siječnja 2021., elektroničkim 
putem. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 241. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. prosinca 2020. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemija donio je na svojoj 19. sjednici 
održanoj 11. prosinca 2020. Odluku da se doc. dr. sc. Antonela Ninčević Grassino, izabire u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 2. a. 2. 
Arijeti Bafti, mag. chem., asistentici – doktorandici Hrvatske zaklade za znanost na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu odobrava se studijski 
boravak za potrebe znanstvenog usavršavanja od 11. siječnja do 15. veljače 2021. pri 
laboratoriju Centra za sintezu materijala(CEMEF) na MINES ParisTechu, Sophia Antipolis. 
Troškovi prijevoza i smještaja pokrivaju se COST „Aerogels" projektom (CA18125). 
Ad. 2. b. 1.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o upisnim kvotama za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. 
Ad. 2. b. 2.  
Redoviti ispitni rokovi u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. započinju 1. veljače 2021. 
Ad. 2. b. 3.  
Prema kalendaru nastave za ak. godinu 2020./2021. nastava na preddiplomskim i 
diplomskim studijima u ljetnom semestru započinje 1. ožujka i traje do 11. lipnja 2021. 
Ad. 2. b. 4.  
Sveučilište u Zagrebu s 10 sastavnica, među kojima je i naš Fakultet sudjeluje u natječaju 
programa Horizon2020 u okviru Marie Sklodowska-Curie akcije European Researchers 
Night, s tematskim fokusom na klimatske promjene s novim projektnim prijedlogom 
Europske noći istraživača 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Uprava za znanost i 
tehnologiju) je koordinator konzorcija 12 partnerskih organizacija (UNIZG, UNIST, 
UNIRI, UNIOS, UNIZD, UNIPU, UNIDU, Hrvatsko katoličko sveučilište, Institut Ruđer 
Bošković, Institut za fiziku, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za medicinska 
istraživanja i medicinu rada).  
Ad. 2. b. 5.  
Tijekom prosinca 2020 su pristigli rezultati evaluacije projekata unutar Obzor 2020 unutar 
poziva FNR-16-2020 Enzymes for more environment-friendly consumer products, te je 
jedan projekt (Rapid discovery and development of enzymes for novel and greener 
consumer products, RadicalZ) na kojem sudjeluje i istraživačka skupina sa FKITa na čelu 
s prof. dr. sc. Zvjezdanom Findrik Blažević, odobren za financiranje. Trenutno je projekt u 
fazi pripreme ugovora, a sam početak projekta se očekuje za proljeće 2021. 
Ad. 2. b. 6.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se objave za dva otvorena natječaja: 
a) Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanost 
b) straživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04) 
Ad. 2. b. 7.  



Prijavom na poziv  Sveučilišta u Zagrebu od 16. prosinca 2020. za raspodjelu neutrošenih 
sredstava potpore za znanstvenu djelatnost, Fakultetu je dodijeljeno dodatnih 60.000 kn 
koji su utrošeni na nabavu programske podrške tijekom 2020. godine. 
Ad. 2. b. 8.  
U prosincu 2020. godine završen je tisak i izdan je sveučilišni udžbenik prof. dr. sc. 
Stanislava Kurajice: „Rendgenska difrakcija na prahu“ (izdavači FKIT SuZ i HDKI). 
Ad. 2. c. 1. 
Na redovitoj godišnjoj i izbornoj skupštini Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i 
tehnologa (HDKI) održanoj od 15. do 21. prosinca 2020. 
Ad. 2. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Nenad Bolf 
Student:  Silvestar Stošić 
Stara tema:  Analiza i simulacija vođenja industrijskog procesa / Analysis and 

simulation of an industrial process control 
Nova tema: Regulacija temperature u šaržnim procesima / Batch Process 

Temperature Control 
Ad. 2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu završnog rada: 
Mentor:  Doc. dr. sc. Miroslav Jerković 
Student:  Aleksandra Brenko 
Stara tema: Matematičko modeliranje kemijskih reakcija /Mathematical 

modeling of chemical reactions 
Nova tema:             Matematičko modeliranje riječnih tokova / Mathematical 

modeling of river flows 
 
Ad. 3. 
Utvrđuje se da je u postupku izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. Fakultetsko vijeće 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, zaprimilo jednu 
pravovaljanu kandidaturu predloženika za dekana, kandidaturu predloženika prof. dr. sc. 
Ante Jukića. 
Predloženik je dužan Fakultetskom vijeću Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu dostaviti stručni životopis i program rada kojeg je obvezan usmeno 
izložiti na 243. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća dana 22. veljače 2021.  
 
Ad. 4. 
Izv. prof. dr. sc. SENKA DJAKOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
u području prirodnih znanosti, polje kemija 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. 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 izv. prof. dr. sc. Senka Djaković u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik. 
 
Ad. 5. 
JOSIPA PERŠUN, prof., predavačica, 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, 



za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto više predavačice, u području društvenih znanosti, 
polje kineziologija. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1.  
KRISTINA ZAGAJSKI KUČAN, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 2. 
IVA ĆURIĆ, 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. 6. 3. 
JOSIP SACHER, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja 
i automatsko vođenje procesa, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 4. 
MARLENA GRBIĆ, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku 
kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice prof. dr. sc. Gordane Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. 
Aleksandra Sander, 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. Mladen Brnčić, Prehrambeno-biotehnloški fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 7. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Monike Šabić Runjavec, asistentice 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. Marija 
Vuković Domanovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Sukladno zahtjevu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu imenuje se 
Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja za izbor pristupnika doc. dr. sc. 
Domagoja Šatovića, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-
nastavno zvanje izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti, grana materijali.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Domagoja Šatovića, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, za izbor 
u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti polje 
temeljne tehničke znanosti, grana materijali, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Martinez, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 
Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Frankica Kapor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc. 
dr. sc. Domagoja Šatovića, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti, grana materijali, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Martinez, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 
Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Vladimir Desnica, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Modeliranje toksičnosti višekomponentnih otopina farmaceutika i 
pesticida“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, 
pristupnice Marije Sigurnjak Bureš, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „ Modeliranje 
toksičnosti višekomponentnih otopina farmaceutika i pesticida“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, pristupnice Marije Sigurnjak Bureš, 
mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu. u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Marko Rogošić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ana 
Mornar Turk, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Predložena Odluka da se ne prihvati predloženi mentor dr. sc. Marijan Gotić, znanstveni 
savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb (mentor II) u postupku prihvaćanja imenovanja 
Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada Matee Raić, mag. appl. chem., asistentice – doktorandice Instituta Ruđer 
Bošković, Zagreb, nije dobila potrebnu većinu, te ista nije donesena. 
 
Ad. 12. 
Prihvaća se predložena dopuna teme završnog rada za akademsku godinu 2020./2021. 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 
2020./2021. 
Ad. 13. b. 
Prihvaćaju se prijave studenata za teme diplomskih radova preddiplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2021. godinu. 
 
Ad. 15. 
U materijalima za sjednicu dan je na uvid dopis Studentskog zbora Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu vezano za način provođenja ispitnih 
rokova iz kolegija Opća i anorganska kemija i kolegija Opća kemija.  
 


