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GRAFIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU PRIMJENJUJE PREPORUKE ZA 
UNAPRJEĐENJE KVALITETE IZ RANIJE PROVEDENIH VREDNOVANJA 

 

Elementi standarda: Visoko je učilište analiziralo prijedloge za poboljšanja i provodi aktivnosti na temelju 
ranije provedenih vrednovanja (unutarnjih i vanjskih). Visoko učilište analizira poboljšanja i na temelju 
njih planira daljnji razvoj. 
 

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN br. 45/09) i 
Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu AZVO) je 2011. godine proveo vanjsko vrednovanje 
Fakulteta prema Europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom 
obrazovanju (izdanje 2005, 1-7 ESG Standard). Tada je Povjerenstvo za izradu samoanalize u svrhu 
reakreditacije visokog učilišta izradilo dokument „Izvještaj o samoanalizi 2011. Grafičkoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu“ s detaljnom analizom po pojedinim ESG standardima prema kriterijima za 
reakreditaciju sveučilišnih institucija dajući preporuke za unapređenje kvalitete. Dokument je 
dostavljen AZVO-u dana 16. siječnja 2012. godine. Stručno povjerenstvo za provođenje reakreditacije 
Grafičkog fakulteta je posjetilo visoko učilište 28. i 29. ožujka 2012. godine prema utvrđenom 
protokolu posjete. 

Nakon postupka Reakreditacije, Grafičkom fakultetu je dostavljeno Izvješće Stručnog povjerenstva i 
Ocjena kvaliteta vrednovanog visokog učilišta od strane AZVO-a dana 4. listopada 2012. godine.  

U skladu sa Završnim izvješćem i preporukama Stručnog povjerenstva za reakreditaciju Grafičkog 
fakulteta, Senat je na prijedlog rektora Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o imenovanju 
Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacijskog Izvješća za Grafički fakultet (KLASA: 602-
04/12-10/47; URBROJ: 380-020/084-12-2) na 2. redovitoj sjednici u 344. u akademskoj godini 
(2012./2013.) održanoj 16. listopada 2012. godine. Povjerenstvo je pomagalo dekanici Grafičkog 
fakulteta prof. dr. sc. Diani Milčić u pripremi i provedbi Odluka Fakultetskog vijeća te drugih 
Fakultetskih tijela, i u drugim aktivnostima vezanim uz rad Fakulteta. Povjerenstvo je također 
pripremalo prijedloge mjera za izmjene organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta, te 
analiziralo istraživačku, stručnu i nastavnu djelatnost visokog učilišta u cilju unaprjeđenja kvalitete. 
Povjerenstvo je kontinuirano podnosilo izvješće o radu rektoru (mjesečno) i Senatu (tromjesečno), a 
Rektor je izvještavao AZVO o radu Povjerenstva svaka tri mjeseca. 

Očitovanje na Završno izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/12-01/127; URBROJ: 251-80-12-127) je podnijela dekanica 
prof. dr. sc. Diana Milčić AZVO-u dana 24. listopada 2012. godine., u kojem iskazuje dokumentirano 
suprotne stavove za pojedine točke u Završnom izvješću: Studijski programi, Studenti, Nastavnici, 
Mobilnost i međunarodna suradnja te Resursi Fakulteta. 

Akreditacijska preporuka (I.) AZVO-a u postupku reakreditacije Grafičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu je zaprimljena 26. studenog 2012. godine (KLASA: 602-04/12-04/0018, URBROJ: 355-02-04-
12-5), izdano je pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od 3 godine sa zabranom upisa 
studenata na sveučilišni preddiplomski studijski program. Preporuke za poboljšanje uključuju 
sljedeće aktivnosti Fakulteta: 

• Formiranje vanjskog upravljačkog tijela Fakulteta (u roku od šest mjeseci); 
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• Uspostava nove, učinkovite, jednostavne organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta;  

• Izrada strateškog dokumenta za znanstvena istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina u 
znanstvenom području u kojem Fakultet obavlja djelatnost (u roku od godine dana). 
 

Ukoliko Fakultet ispuni tražene uvjete prije isteka pisma očekivanja, preporuča se, po dostavi 
dokaza, razmotri izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti. 

Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UP/I-602-04/12-13/00084) je 
zaprimljeno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dana 11. prosinca 2012. godine. Ministar 
dr. sc. Željko Jovanović je utvrdio nedostatke u obavljanju djelatnosti Fakulteta koje se odnose na 
preporuke za poboljšanje organizacijske i upravljačke strukture te na kvalitetu izvođenja 
preddiplomskog sveučilišnog studija Grafičke tehnologije (smjerovi: tehničko tehnološki i dizajn 
grafičkih proizvoda) na lokaciji Zagreb. Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka je tri godine i u 
navedenom razdoblju Fakultet mora smanjiti upisne kvote za nove generacije studenata. Stoga 
ministar znanosti obrazovanja i sporta izdaje Potvrdu Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
(UP/I-602-04/12-13/00084; URBROJ: 533-20-12-0003) za obavljanje dijela djelatnosti visokog 
obrazovanja, osim izvođenja preddiplomskog sveučilišnog studija na lokaciji u Zagrebu, te ovlašćuje 
AZVO na naknadno praćenje djelatnosti Grafičkog fakulteta. 

Obrazloženje i prigovor na Mišljenje Akreditacijskog savjeta u postupku reakrediracije 
Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je podnijela dekanica prof. dr. sc. Diana Milčić AZVO-u 
dana 13. prosinca 2012. godine (KLASA: 602-04/12-04/160; URBROJ: 251-80-12-1) u kojem je 
suglasna da se uskrati dio djelatnosti Fakulteta na lokaciji Split, odnosno izvođenje studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Grafička tehnologija, smjerovi: Tehničko-tehnološki, 
Dizajn grafičkih proizvoda. Dekanica smatra kako je Fakultet ispunio minimalni kriterij za 
izvođenje studijskog programa prema Pravilniku o sadržaju dopusnice (čl. 13. stavka 2) za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta. 

Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: UP/1-602-04/12-13/00084; 
URBROJ: 533-20-12-0005) je zaprimljeno od Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 20. 
prosinca 2012. godine te stavlja izvan snage ranije izdane javne isprave: 

- Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: UP/1-602-04/12-
13/00084; URBROJ: 533-20-12-0002) od 11. prosinca 2012; 

- Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti (KLASA: UP/1-602-04/12-
13/00084; URBROJ: 533-20-12-0003) od 11. prosinca 2012. 

Fakultet za razdoblje od tri godine treba učiniti sljedeće aktivnosti: 
- smanjiti upisne kvote za nove generacije studenata na preddiplomskom sveučilišnom 

studiju tako da ispunjava minimalne uvjete za obavljanje djelatnosti; 
- dostaviti AZVO-u Izvješća u skladu a preporukama za poboljšanje organizacijske i 

upravljačke strukture Fakulteta (rok šest mjeseci); 
- dostaviti AZVO-u strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet 

godina u znanstvenom području u kojem Fakultet obavlja djelatnost (rok od godine dana). 
-  

Akreditacijska preporuka (II.) AZVO-a u postupku reakreditacije Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/12-04/0018; URBROJ: 355-02-04-13-11) je zaprimljena dana 
27. veljače 2013. godine te je uskraćena dopusnica za dio djelatnosti Fakulteta na lokaciji Split 
(izvođenje studijskog programa preddiplomskog studija Grafičke tehnologije). 
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Senat Sveučilišta u Zagrebu je donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za provedbu 
preporuka reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 
6. ožujka do 29. travnja 2013. godine (KLASA: 602-04/13-13/08; URBROJ: 308-020/084-13-2) na 13. 
sjednici 344. akademskoj godini (2012./2013.) održanoj 23. svibnja 2013. godine. Također je donijelo 
Odluku o imenovanju Povjerenstva koje je dužno napraviti unutarnju provjeru kvalitete djelatnosti 
Grafičkog fakulteta za: 

- Završne i diplomske radove studenata te doktorske disertacije; 
- Nastavnika i angažman nastavnika na Fakultetu i izvan Sveučilišta; 
- Znanstvenog rada i doktorske izobrazbe; 
- Ostale aspekte kvalitete za provedbu preporuka akreditacijskog izvješća. 

 
Senat je dao ovlaštenje rektoru da donese odluku o proširenju Povjerenstva za provedbu postupka 
reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet s dva nova člana koji će pružiti pomoć u ispunjavanju 
gore navedenih aktivnosti. Također, rektor je ovlašten da zamoli Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta da produlji rok za tri mjeseca za potrebe dostavljanja informacija o provedenim 
aktivnostima i mjerama vezanim uz poboljšanje upravljačke i organizacijske strukture Fakulteta. 
Senat je podržao rektov prijedlog da se odgodi davanje suglasnosti na programe pristupnika za 
dekana Grafičkog fakulteta sve dok se od predloženika programa ne dobije jasan plan 
restrukturiranja Fakulteta, poboljšanja organizacijske i upravljačke strukture Fakulteta. Rektor je 
analizirao i procijenio programe i nastupe predloženika dekana predstavljenih na Fakultetskom 
vijeću. 

Pismo očekivanja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu-Izvješće nakon šest mjeseci 
(KLASA: 602-04/13-01/103; URBROJ: 251-80-13-1) je podnijela dekanica prof. dr. sc. Diana Milčić 
AZVO-u dana 1. srpnja 2013. godine sukladno Akreditacijskoj preporuci te pismu očekivanja od 20. 
prosinca 2012. godine. Dekanica napominje da je prepoznala problem organizacije i upravljačke 
strukture prije postupka reakreditacije. Strategija razvoja Fakulteta od 2012.-2016. godine usvojena je 
od strane Fakultetskog vijeće 12. prosinca 2012. godine. Prvi strateški cilj „Izgraditi optimalnu 
organizacijsku strukturu do kraja 2012. godine“ nije proveden jer Fakultetsko vijeće nije prepoznalo 
važnost i nužnost provedbe akreditacijskih preporuka. Stoga je dekanica zatražila Akreditacijski 
savjet da se produži rok za uspostavu jednostavnije organizacijske i upravljačke strukture jer je 
Uprava fakulteta izradila prijedlog reorganizacije 19 postojećih katedri na 6 novih katedri i prijedlog 
novog Statuta. Prema premporuci Akreditacijskog savjeta smanjena je upisna kvota za 7% u 
akademskoj godini 2013./2014. Te su realizirane suglasnosti za zaposlenje četiri nastavnika s punim 
radnim vremenom izabranim u znanstveno-nastavno tj. umjetničko-nastavno zvanje. 

Senat Sveučilišta u Zagrebu je prihvatilo Odluku o Izvješću povjerenstva za provedbu postupka 
reakreditacijskog izvješća za Grafički fakultet o rezultatima provjere kvalitete djelatnosti 
Fakulteta izrađeno tijekom svibnja i lipnja 2013. godine (KLASA: 602-04/12-10/47; URBROJ: 380-
021/105-13-28) na 15. sjednici u 344. akademskoj godini (2012./2013.) održanoj 15. srpnja 2013. 
godine. Senat daje ovlaštenje rektoru koji u konačnici donosi odluku o statusnim promjenama na 
Grafičkom fakultetu nakon konzultacija unutar Grafičkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. 
Odgođeno je davanje suglasnosti Rektora i Senata na programe pristupnika za dekana Grafičkog 
fakulteta do mjeseca rujna 2013. godine. Rektor je zatražio od dekanice Grafičkog fakulteta 
poduzimanje odgovarajućih mjera iz Izvješća Povjerenstva za provedbu preporuka reakreditacjskog 
izvješća za Grafički fakultet. Rektor je u suradnji s dekanicom Grafičkog fakulteta izvijestio 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta o tekućem stanju i planu provođenja mjera za 
poboljšanje upravljačke i organizacijske strukture. Stoga je Rektor Sveučilišta u Zagrebu poslao 
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Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-Izvješće o poduzetim i budućim 
akcijama Senata i Rektora (KLASA: 602-04/12-10/47; URBROJ: 380-010/076-13-29) ministru 
znanosti, obrazovanja i sporta dana 29. srpnja 2013. godine. Sukladno Akreditacijskoj preporuci i 
Pismu očekivanja, AZVO je zaprimila izvješće o aktivnostima poduzetim u proteklih  godinu dana 
nakon izdavanja Pisma očekivanja.  

Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - Izvješće nakon šest mjeseci 
(KLASA: 602-04/12-04/2008; URBROJ: 355-02-04-13-16) je zaprimljeno od AZVO-a dana 17. rujna 
2013. godine u kojem se produžuje rok za uspostavu nove, učinkovitije i jednostavnije organizacijske 
i upravljačke strukture zaključno s istekom akademske godine 2012./2013.  

Pismo očekivanja Grafikom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Izvješće nakon godinu dana je dostavio 
novi dekan prof. dr. sc. Borivoj Modlic AZVO-u dana 20. prosinca 2013. godine u kojima se navode 
postignuta poboljšanja glede izdanih preporuka u ranije navedenim dokumentima: 

- Novi obnašatelj dužnosti dekana Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je prof. dr. sc. 
Borivoj Modlic prema Odluci Sanata Sveučilišta u Zagrebu održanoj na 17. izvanrednoj 
sjednici u 344. akademskoj godini 2012./2013. dana 3. listopada 2013. godine. Prema odluci 
Senata mandat obnašatelja dužnosti dekana traje do izbora nove uprave Grafičkog fakulteta. 

- Smanjena je kvota za upis 7% na prediplomski studij za akademsku godinu 2013./2014. i 
2014./2015. Povećan je ukupan broj zaposlenika koji izvode nastavu s punim radnim 
vremenom izabranih u znanstveno-nastavno i/ili umjetničko-nastavno zvanje. 

- Jednoglasno je prihvaćen novi Statut Grafičkog fakulteta dana 18. studenog 2013. godine u 
kojem je smanjen broj katedri s dosadašnjih 19 na samo 6 katedri. Odredbe usvojenog 
Statuta daju znatno veću ulogu Dekanskom kolegiju kao savjetodavnom tijelu dekana. 

- Usvojena je Strategija znanstvenih istraživanja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 
2014.-2020. godine dana 20. prosinca 2013. godine. Strateški smjerovi istraživanja su već 
utvrđeni kroz odobrene potpore Sveučilišta u Zagrebu i odobrenog europskog IPA projekta u 
kojem Grafički fakultet sudjeluje kao partner. 

- Provedene su dodatne aktivnosti na osuvremenjivanju studijskog programa grafičke 
tehnologije. Fakultetsko vijeće je imenovalo povjerenstvo sa zadatkom predlaganja 
inovativnih sadržaja studijskog programa koji je u skladu s razvojem struke i znanosti te 
usporediv s programima prestižnih sveučilišta u svijetu. 

 
Izvješće o aktivnostima poduzetima u proteklih godinu dana nakon izdavanja Pisma 
očekivanja (KLASA: 602-04/12-04/00018; URBROJ: 355-02-04-14-19) je zaprimljeno od AZVO-a 
dana 29. siječnja 2014. godine. Akreditacijski je savjet na svojoj 46. sjednici održanoj 21. siječnja 2014. 
godine prihvatio Izvješće te zaključio da su pokrenute određene aktivnosti na Grafičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu u cilju otklanjanja nedostataka utvrđenih u postupku reakreditacije. Grafički 
fakultet je dužan izvijestiti Akreditacijski savjet o nastavku aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete 
nakon godine dana. 

Pismo očekivanja Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Izvješće nakon godine dana 
dostavljeno je AZVO-u (KLASA: UP/602-04-14-12; URBROJ: 251-80-14-4) dana 9. prosinca 2014. 
godine  u kojem je potvrđeno:  

- Smanjenje broja katedri s dosadašnjih 19 na samo 6 katedri; 
- Usvajanje novog Statuta; 
- Uvođenje Dekanskog kolegija uz članove uprave Fakulteta; 
- Smanjenje kvote za upis 7% na preddiplomski studij u ak. god. 2013./2014. i 2014./2015.; 



  5 

- Donošenje Izvedbenog plan nastave za ak. god. 2014./2015. po kojem znanstveno-nastavni 
zaposlenici Fakulteta trebaju obavljati 52,16% ukupne nastave na preddiplomskom studiju 
odnosno 54,48% nastave na diplomskom studiju.  

 
Akreditacijski je savjet na svojoj 58. sjednici razmotrio i prihvatio gore navedeno Izvješće Grafičkog 
Fakulteta (KLASA: 602-04/12-04/0018; URBROJ: 355-02-04-15-12) dana 19. siječnja 2015. godine. 

Pismo očekivanja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Konačno izvješće nakon završene 
akademske godine 2014./2015. (KLASA: 602-04/15-04/84; URBROJ: 251-80-15-5) je dostavljeno 
AZVO-u dana 25. studenoga 2015. godine u kojem je dekan prof. dr. sc. Klaudio Pap ispunio sve 
zadatke iz Pisma očekivanja Ministra i prije zadanog roka: 

- Novi Statut Grafičkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu dobio suglasnost od Senata Sveučilišta 
u Zagrebu i stupio je na snagu dana 17. ožujak 2014. godine;  

- Smanjenje broja katedri s dosadašnjih 19 na samo 6 katedri; 
- Dana važnost Dekanskom kolegiju (članovi uprave Fakulteta, voditelji katedri, stručne 

službe, predstavnik studenata) kao savjetodavnom tijelu dekana; 
- Fakultetsko vijeće je izabralo prof. dr. sc. Klaudia Papa za dekana Grafičkog fakulteta dana 8. 

studenog 2014. godine te prodekane dana 10. prosinca 2014. godine. Mandati dekana i 
prodekana započeli su 1. siječnja 2015. godine i trajali su do 30. rujna 2016. godine; 

- Usvojena je Strategija znanstvenih istraživanja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
2014.-2020. godine dana 20. prosinca 2013. godine, ista je dostupna na mrežnim stranicama 
Fakulteta; 

- Zastupljenost nastavnika s punim radnim vremenom, u zimskom semestru 
preddiplomskog studija za akademsku godinu 2014./2015. iznosila je 46,07%, a u ljetnom 
semestru 55.95%. Dakle ukupan postotak zastupljenost znanstveno-nastavnih i/ili 
umjetničko-nastavnih zaposlenika na preddiplomskom studiju iznosio je 50,90% za 
akademsku godinu 2014./2015.; 

- Povećan ukupan broj zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje docent koji su angažirani u 
na izvođenju vježbi i seminara u nastavi na preddiplomskom studiju. Proveden izbor 
predloženika za prof. emeritus, koji je potvrđen od strane Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Omjer broja stalno zaposlenih nastavnika u znanstveno-nastavnom i/ili umjetničko-
nastavnom zvanju prema ukupnom broju upisanih studenata preddiplomskog studija je 
iznosio jedan prema dvanaest (1:12). 
 

Akreditacijska preporuka (III.) AZVO-a u postupku reakreditacije Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/12-04/0018; URBROJ: 355-02-04-15-0023) zaprimljena je 
dana 21. prosinca 2015. godine. Mišljenje je Akreditacijskg savjeta preporučiti ministru nadležnom 
za znanost i visoko obrazovanje izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti Grafičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Također je 
obavezno naknadno praćenje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti kroz izradu 
dokumenta „Akcijskog plana“ u cilju unaprjeđenja kvalitete Grafičkog fakulteta u roku od šest 
mjeseci te izvještavanje AZVO-a jednom godišnje o realizaciji akcijskog plana kroz ažuriranje uvjeta 
izvođenja u informacijskom sustavu MOZVAG2. 

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene 
djelatnosti Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (UP/I-602-04/12-13/00084; URBROJ: 533-
20-16-0014) zaprimljena je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dana 10. ožujka 2016. 
godine. Ministar dr. sc. Predrag Šustar je izdao potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
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djelatnosti na temelju akreditacijske preporuke AZVO-a, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog 
savjeta sa 69. Sjednice održane 15. prosinca 2015. godine. 

Akreditacijska preporuka (IV.) AZVO-a u postupku reakreditacije Grafičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu - postupanje po preporuci (KLASA: 605-04/12-04; URBROJ: 251-80-17-1) je 
dostavljena AZVO-u dana 19. listopada 2017. godine i uključuje sistematičan tijek radnji i aktivnosti 
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u svrhu izrade Akcijskog plana djelovanja Grafičkog 
fakulteta za poboljšanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju:  

- Usvojen Akcijski plan djelovanja Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za poboljšanje kvalitete 
u znanosti i visokom obrazovanju za akademske godine 2017./2018. i 2018./2019.; 

- Na zahtjev dekana prof. dr. sc. Klaudia Pap, predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitete doc. 
dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić je podnijela Izvješće o kontinuiranom radu Povjerenstva od 
početka njegova osnutka 9. veljače 2015. do zaključno 15. listopada 2017. godine. Povjerenstvo je 
aktivno djelovalo na unaprjeđenje sustava kulture kvalitete svih dionika i u 
dvadesetosmomjesečnom (28) radu je realiziralo sljedeće: 
 
 Veljača 2015. - organizirane aktivnosti u izradi plana razvoja Fakulteta (dodijeljena područja 

aktivnosti članovima Povjerenstava za upravljanje kvalitetom, koordinatorima, stručnim 
službama i upravi Fakulteta sukladno Priručniku o osiguravanju kvalitete Sveučilišta u Zagrebu); 

 Veljače 2015. (kontinuirano) – rekapitulacija i sistematizacija svih općih akata, propisa i odluka 
prema navedenim područjima aktivnosti (područje aktivnosti iz Priručnika sustava za 
osiguravanje kvalitete: PA:1-13); 

 Veljača 2015. – priprema druge SWOT analize, obavljanje aktivnosti prema smjernicama ESG 
2015 (PA: 3-11); 

 Travanj 2015. – izvršena rekapitulacija i sistematizacija svih aktivnosti za izradu Priručnika za 
osiguravanje kvalitete Fakulteta prema smjernicama ESG 2015; 

 Svibanj 2015. – podneseno izvješće članovima FV o tijeku provođenja i prikupljanja podataka za 
izradu druge SWOT analize koja će se koristiti u izradi Akcijskog plana Fakulteta prema 
preporuci AZVO-a;  

 Svibanj 2015. – osnovana dva povjerenstva (za izradu strategije e-učenja i cjeloživotno 
obrazovanje); 

 Lipanj 2015. – podneseno izvješće FV za radnu verziju Priručnika za osiguravanje kvalitete 
Fakulteta (isti je usvojena nakon javne rasprave 14. ožujka 2016. godine.); 

 Lipanj 2015. – osmišljeni su interni obrasci SOK sustava za osiguravanja kvalitete Grafičkog 
Fakulteta (10 SOK Obrazaca) za kontinuirano prikupljanje podataka o nastavnicima i njihovim 
aktivnostima. Podaci iz SOK Obrazaca se koriste za izradu dokumenata Plana aktivnosti i 
Godišnjeg izvješće za osiguravanje kvalitete visokog učilišta; 

 Siječanj 2016. – izrađen prijedlog protokola sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta u kojem je 
prikazana njegova organizacijska struktura te hodogram odgovornosti povjerenstava, 
koordinatora i stručnih službi prema upravi Fakulteta. Važno je naglasiti da sve strukture na 
Fakultetu podnose godišnja izvješća i plan aktivnosti o osiguravanju kvalitete dekanu do kraja 
mjeseca siječnja u tekućoj akademskoj godini; 

 Travanj 2016. – održan jednodnevni sastanak Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta s 
tročlanim stručnim Povjerenstvom za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete 
Sveučilišta u Zagrebu (ocjenjena je razina sustava osiguravanja kvalitete prema smjernicama 
ESG iz 2015 za 13 područja aktivnosti); 
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 Svibanj 2016. – članovi FV su usvojili dokument „Politika kvalitete, misija i vizija Grafičkog 
fakulteta“; 

 Svibanj 2016. – izrađen je Informacijski paket za preddiplomski, diplomski i doktorski studij 
Fakulteta; 

 Ožujak 2017. – članovi radne skupine aktivno sudjeluju u izradi prijedloga nacrta Akcijskog 
plana za 2017./2018.- 2018./2019. i Strategije razvoja Fakulteta 2017.-2022. (članovi FV je 
dokument usvojilo nakon javne rasprave 16. listopada 2017. i 22. siječnja 2018.). 

U pogledu dobivenih preporuka od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, AZVO-a te 
Rektora Sveučilišta u Zagrebu, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom je značajno doprinijelo 
razvoju kulture kvalitete prema ESG 2015 smjernicama u drugom dijelu akademske godine 
2014./2015. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom od 18. veljače 2015. godine kontinuirano i 
sustavno unaprjeđuje sustav za osiguravanja kvalitete rada nastavnika i studenata te stručnih službi. 
Nastavnici, povjerenstva Fakulteta i stručne službe podnose Godišnja izvješća o svom radu i Planove 
aktivnosti u  jedinstvenoj formi internog SOK obrasca za određeno područje djelovanja prema 
Priručniku za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Na 8. redovnoj sjednici Fakultetskog vijeća 16. svibnja 2016. godine donesena je Odluka o 
prihvaćanju Samoanalize sveučilišnoga poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo i 
oblikovanje grafičkih proizvoda. U svrhu reakreditacije doktorskog studija posjet stručnog 
povjerenstva Fakultetu uslijedio je u lipnju 2016. godine. U Izvješću stručnog povjerenstva o 
reakreditaciji sveučilišnoga poslijediplomskog studija od 7. lipnja 2016., kao sastavni dio 
Akreditacijske preporuke od 3. veljače 2017., predložena su poboljšanja u 15 točaka te utvrđen rok od 
jedne godine za uklanjanje nedostataka za dio djelatnosti koji se odnosi na izvođenje sveučilišnoga 
poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda. Navedeno je 
potvrđeno i pismom očekivanja izdanom od državne tajnice 18. rujna 2017. 

Grafički fakultet se očitovao na pismo očekivanja 28. veljače 2018., uz navođenje i dostavu 
dokumentacije kojom je potvrdio uklanjanje utvrđenih nedostataka i prije isteka roka od godinu 
dana. Dana 11. travnja 2018. Fakultet je zaprimio Akreditacijsku preporuku od 26. ožujka 2018., 
kojom je ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje predloženo izdavanje potvrde o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti Grafičkog fakulteta, koji se odnosi na izvođenje 
studijskog programa sveučilišnoga poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje 
grafičkih proizvoda. 

Dana 7. svibnja 2018. državna je tajnica, po ovlasti ministrice znanosti i visokog obrazovanja, izdala 
potvrdu (KL.: 602-04/17-13/00023, URBR: 533-04-18-0006) o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 
dijela djelatnosti Grafičkog fakulteta, koji se odnosi na izvođenje studijskog programa 
sveučilišnoga poslijediplomskog studija Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih 
proizvoda. 

 

 


