
Sveučilište u Zagrebu

Grafički fakultet

Zagreb, Getaldićeva 2

KLASA: 003-05/17-01/8

urbroj: 251-80-17-1

Zagreb, 16. listopada 2017.

1. Upravljanje visokim učilištem i osiguranje kvalitete

Cilj 1: Pravila i posutpci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete

R.br. Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe

1.1.

Izrada nove strategije Sveučilišta u 

Zagrebu Grafičkog fakulteta (u 

daljnjem tekstu: Grafičkog 

fakulteta)

Dokument: Strategija Grafičkog fakulteta 2017. - 

2021.

Usvajanje strategije od strane Fakultetskog vijeća 

Grafičkog fakulteta 

Radna skupinu za izradu nacrta prijedloga 

Strategije razvoja 2017. - 2021.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Prosinac 2017.

1.2.

Izrada Plana aktivnosti za 

osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2017./2018.

Dokument: Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete 

Grafičkog fakulteta za 2017./2018.

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Plana 

aktivnosti za osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2017./2018.

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Prosinac 2017.

1.3.

Izrada Godišnjeg izvješće za 

osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2016./2017.

Dokument: Godišnje izvješće za osiguravanje 

kvalitete Grafičkog fakulteta za 2016./2017.

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Godišnjeg 

izvješća za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta 

za 2016./2017.

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Prosinac 2017.

1.4.

Izrada Plana aktivnosti za 

osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2018./2019.

Dokument: Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete 

Grafičkog fakulteta za 2018./2019.

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Plana 

aktivnosti za osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2018./2019.

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Prosinac 2018.

1.5.

Izrada Godišnjeg izvješće za 

osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2017./2018.

Dokument: Godišnje izvješće za osiguravanje 

kvalitete Grafičkog fakulteta za 2017./2018.

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Godišnjeg 

izvješća za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta 

za 2017./2018.

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Prosinac 2018.

Na temelju članka 22., stavka 1., a u svezi s člankom 27. Statuta (od 24. veljače 2014. godine), na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta u ak. god. 2017./2018., održanoj 

16. listopada 2017. godine usvojen je slijedeći

AKCIJSKI PLAN DJELOVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAFIČKOG FAKULTETA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE U ZNANOSTI I 

VISOKOM OBRAZOVANJU 

ZA AKADEMSKE GODINE 2017./2018. i 2018./2019.



1.6.
Unutarnja prosudba sustava 

osiguravanja kvalitete

Provedba unutarnje prosudbe sustava osiguravanja 

kvalitete

Provedena unutarnja prosudba sustava osiguravanja 

kvalitete

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
travanj 2018.

1.7. Godišnje izvješće dekana
Dokument: Godišnje izvješće dekana za ak.god. 

2017./2018. i 2018./2019.

Usvajanje Godišnjih izvješća dekana od strane 

Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta

Dekan

Uprava Fakulteta

listopad 2018.

listopad 2019.

1.8.

Kontinuirano revidiranje internih 

obrazaca sustava osiguravanja 

kvalitete

Interni obrasci sustava osiguravanja kvalitete (SOK 

obrasci Grafičkog fakulteta)

Objava obrazaca na mrežnim stranicama Fakulteta / 

http://www.grf.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za nastavu

Povjerenstvo za završne i diplomske 

radove

Povjerenstvo za doktorski studij i znanost

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

Povjerenstvo za izbore u zvanja

Povjerenstvo za e-učenje

kontinuirano

1.9.

Izrada Godišnjeg izvješće za 

osiguravanje kvalitete Grafičkog 

fakulteta za 2016./2017. i 

2017./2018.

Dokument: Godišnje izvješće za osiguravanje 

kvalitete Grafičkog fakulteta

Odluka Fakultetskog vijeća o usvajanju Godišnjeg 

izvješća za osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta 

za 2016./2017. i 2017./2018.

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

listopad 2017.

listopad 2018.

1.10.
Revidiranje pravilnika za doktorske 

studije

Dokument: Pravilnik o doktorskom studiju 

Grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih 

proizvoda Sveučilišta u Zagrebu Grafički fakultet 

(pročišćeni tekst)

Usvajanje novog pravilnika doktorskog studija od 

strane  Fakultetskog vijeća Grafičkog fakulteta; 

Objava na mrežnim stranicama Fakulteta

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za doktorski studij i znanost
Listopad 2017.



Cilj 2: Studijski programi

R.br. Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe

2.1.

Analiza anketa studenata koji su 

završili preddiplomski i diplomski 

studij u ak. god. 

2017./2018. i 2018./2019.

Tablični prikaz ankete
Provedba analize prikupljenih podataka od strane 

Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Uprava Fakulteta

Povjerenstvo za nastavni plan i program

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

listopad 2018.

listopad 2019.

2.2. Praćenje zapošljivosti studenata
Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

statistika Hrvatske gospodarske komore
Statistika Hrvatske gospodarske komore Voditelj stručne prakse kontinuirano

Usvajanje studijskih programa od strane FV-a rujan 2018.

Usvajanje studijskih programa od strane SUZ-a rujan 2019.

Analiza studijskih programa Provedba SWOT analiza studijskih programa

Utvrđivanje stavova studenata, nastavnika i 

privrede o potrebnim promjenama studijskih 

programa.

Provedena anketa među studentima, nastavnicima i 

poslodavcima

2.5.
Poboljšanje organizacije studentske 

referade u vrijeme upisa
Efikasniji upisi studenata putem ISVU sustava

Objavljivanje informacija o on-line upisima na 

mrežnim stranicama fakulteta

Prodekan za nastavu

Studentska referada

veljača i rujan  

2018. 

veljača i rujan 

2019.

Anketiranje djelatnika Fakulteta o zadovoljstvu 

radom administracije

Izvješće o rezultatima ankete i predstavljanje 

rezultata na sjednici FV-a

Radionice za nastavno i nenastavno osoblje

Održati radionice za nastavno i nenastavno osoblje 

na temu komunikacijskih vještina, poslovne etike i 

bontona

Analiza stanja laboratorija i izrada plana opremanja
Utvrđeni prioriteti i plan opremanja studentskih 

laboratorija i učionica

Uređivanje prostora i nabavka nastavnih pomagala 

i opreme učionica i laboratorija

Utvrđena masa raspoloživih sredstava za opremanje 

laboratorija i učionica. Uređeni prostori i nabavljena 

oprema prema planu

Izrada kriterija i raspodjela sredstava za 

unapređenje nastave

Usvojeni kriteriji za raspodjelu sredstava za 

unapređenje nastave

Izrada plana korištenja i drugih resursa za 

provođenje vježbe u redovitoj nastavi

Plan korištenja drugih resursa za ak. godinu 

2017./2018. i 2018./2019.

Podizanje kvalitete rada nastavnog i 

nenastavnog osoblja

Uprava

Prodekan za poslovanje

Etičko povjerenstvo

Povjerenstvo za provedbu postupka zbog 

povrede obveze iz radnog odnosa

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Utvrđivanje prikladnosti 

laboratorija za izvođenje vježbi na 

individualnoj razini

Voditelji katedri

Povjerenstvo za nastavu

Prodekan za nastavu

Prodekan za poslovanje

2.6.

2.7.

Uskladiti studijske programe 

(prediplomski, diplomski) s 

potrebama tržišta

Prodekan za nastavu

Povjerenstvo za nastavni plan i program

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

2.4. kontinuirano

kontinuirano

Dokument: Novi studijski program preddiplomskog 

studija - redoviti

Dokument: Novi studijski program preddiplomskog 

studija - izvanredni

kontinuirano

Uprava

Povjerenstvo za nastavni plan i program

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

Novi studijski program 

preddiplomskog studija: redoviti i 

izvanredni

2.3.



Povećati broj gospodarskih subjekata u kojima 

studenti mogu obavljati stručnu praksu

Sklopljeni sporazumi o suradnji za obavljanje stručne 

prakse studenata s novim gospodarskim subjektima

Učiniti javno dostupnim popis gospodarskih 

subjekata s kojima je sklopljen sporazum

Popis gospodarskih subjekata objavljen na mrežnoj 

stranici Fakulteta

Uvrstiti u raspored nastave vrijeme održavanja 

konzultacija za stručnu praksu

Na mrežnim stranicama objavljen raspored 

održavanja konzultacija mentora stručne prakse

2.9.
Uspostavljanje programa 

cjeloživotnog obrazovanja

Stvoriti preduvjete za izvođenje akcijskog plana 

programa cjeloživotnog obrazovanja koji će biti 

financirani iz projekata EU.

Usvojiti Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju na 

Grafičkom fakultetu

Uprava

Povjerenstvo za nastavni plan i program

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

ak.god. 

2018./2019.

kontinuirano

Poboljšanje kvalitete stručne 

prakse, njeno provođenje i 

ocjenjivanje

Razraditi mrežu poduzeća u kojima 

je moguće obavljati stručnu praksu 

s eventualnom mogućnosti 

zapošljivosti diplomanata

Uprava

Prodekan za nastavu

Povjerenstvo za nastavu

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

Voditelj stručne prakse

2.8.



Cilj 3: Nastavnički rad i ocjenjivanje nastavnika

R.br. Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe

3.1.
Analiza internih evaluacijskih 

obrazaca

SOK obrazac: Samoevaluacija nastavnika

SOK obrazac: Evaluacijski list za studente

Ispunjeni obrasci dostavljeni Povjerenstvu za 

osiguravanje kvalitete po završetku zimskog / ljetnog 

semestra

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

siječanj i lipanj 

2018.

siječanj i lipanj 

2019.

Organizirati dodatne edukacije iz matematike, fizike 

i kemije za studente 1. godine preddiplomskog 

studija

Organizirana ljetna školica

Organizirati pomoć mentora i demonstratora 

brucošima

Imenovani mentori. Brucoši su upoznati sa 

značenjem mentora voditelja na početku akademske 

godine. 

Objavljen popis mentora voditelja na mrežnim 

stranicama Fakulteta

Upoznati učenike srednjišh škola sa studijskim 

programima Grafičkog fakulteta putem različitih 

manifestacija (Smotra Sveučilišta, Dan otvorenih 

vrata Fakulteta)

Fakultet predstavljen na Smotri SuZ-a.

Održan Dan otvorenih vrata Grafičkog fakulteta

Pripremiti nove informativne materijale i 

distribuirati ih u srednje škole

Izrađeni i tiskani promotivni materijali za maturante.

Materijali poslani u srednje škole

Uspostaviti suradnju s Centrom za informiranje i 

savjetovanje o karijeri (CISOK)
Potpisan sporazum o suradnji s CISOK-om

Organizirati radionice s temama važnim za 

zapošljavanje

Održane radionice o važnosti emocionalne 

inteligencije u poslu, pisanju životopisa i 

predstavljanju na razgovoru za posao

Poticati nastavnike na diplomskim studijima da kroz 

stručne projekte i diplomske radove povežu 

studente s gospodarstsvenicima

U Godišnjem izvješću fakulteta voditi evidenciju o 

suradnji studenata i gospodarstvenika

Kontinuirano

Uprava

Voditelji katedri

3.3.
Uspostavljanje bolje usluge 

savjetovanja u karijeri

Uprava

Voditelji katedri

Voditelj stručne prakse

3.2.

Smanjenje neusklađenosti 

predznanja kandidata za upis na 

preddiplomski studij

Kontinuirano



Osigurati javno dostupne informacije vezane uz 

način održavanja ispita te kriterije za kontinuirano 

praćenje rada i ocjenjivanje studenata za sve 

predmete

Izrađen i objavljen objedinjen informacijski paket s 

Modelima praćenja i ocjenjivanja studenta

Senzibilizirati nastavnike i studente o važnosti 

prevencije i suzbijanja nepravilnosti na ispitima i 

drugih vrsta neetičnog ponašanja u akademskoj 

zajednici

Izrađena prezentacija o etici u visokoškolskom 

obrazovanju; 

Studenti na uvodnim predavanjima u svaki semestar 

upoznati s procedurom prijave i suzbijanja neetičnog 

ponašanja; 

3.5.
Definiranje dana karijera Grafičkog 

fakulteta
Određen datum Dana karijera Organiziranje radionice na danima karijere Uprava fakulteta 2018.

Registriranje i aktiviranje Alumni udruge temeljem 

novih zakonskih propisa

Alumni udruga registrirana kao dio AMAC-a 

Sveučilišta pri nadležnim tijelima

Uključivanje većeg broja članova u Alumni udrugu
Napravljen plan aktivnosti s ciljem uključivanja veće 

broja članova u udrugu

Predstavljanje gospodarstvenika – članova Alumni 

na Danima karijera s ciljem prezentiranja 

studentima i davanja informacije o potrebama za 

kadrovima i mišljenja o eventualnim promjenama 

studijskih programa

Gospodarstvenici-članovi Alumni udruge 

predstavljaju su se na Danima karijera. Članovi 

Alumni udruge sudjeluju u anketnom ispitivanju o 

postojećim studijskim programima i potrebi za 

njihovom reformom

Uključivanje netom diplomiranih studenata u 

Alumni udrugu

Izraditi obrazac za  Alumni udrugu koji ispunjavaju 

netom diplomirani studenti sa svojim kontakt 

podacima;

Izraditi bazu podataka o bivšim studentimai objvatiti 

je na web  stranici Alumni udruge;  

Otvoriti facebook stranicu Alumni udruge s 

mogućnošću  razmjene informacija o zapošljavanju i 

kretanju u karijeri  bivših studenta

Uprava

Alumni udruga
listopad 2018.

3.7.
Poboljšanje nastavnih vještina 

nastavnika

Nastavnom osoblju omogućiti trajno 

osposobljavanje i unapređenje kompetencija za rad 

u nastavi

Održane radionice i drugi oblici edukacije o 

unaprjeđenju nastavničkih kompetencija

Uprava fakulteta

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

kontinuirano

3.4.

3.6.

Osnivanje Alumni udruge kako bi se 

studenti mogli informirati o 

mogućnostima zapošljavanja

Uprava

Alumni udruga

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete prosinac 2018.

Kontinuirano
Usklađivanje nepravilnosti na 

ispitima

Uprava

Etičko povjerenstvo

Stegovno povjerenstvo za studente



Cilj 7: Znanstveno istraživačka djelatnost

R.br. Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe

7.1.

Revidiranje popisa web of science 

za časopise području grafičke 

reprodukcije

Broj časopisa u području grafičke reprodukcije
Izvješće prodekana za znanost i međunarodnu 

suradnju

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju 

Voditelj knjižnice

kontinuirano

7.2.
Uspostavljanje novih istraživačkih 

laboratorija
Pravilnik o istraživačkim laboratorijima (postoji)

Uspostava novih istraživačkih laboratorija sukladno 

potrebama znanstvenih istraživanja

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju 

Voditelji istraživačkih laboratorija

Sukladno 

potrebama 

znanstvenog 

istraživanja

7.3. Ažurirati katalog opreme
Katalog opreme objavljen na mrežnim stranicama 

Fakulteta

Izvješće prodekana za znanost i međunarodnu 

suradnju

Dekan, 

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju

kontinuirano

7.4.
Povećanje broja zahtjeva za dodjelu 

potpicajnih financijskih sredstava
Dodijeljena poticajna sredstva Osigurana sredstva

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju

Prosinac 2017. i 

2018.

7.5.

Povećanje broja znanstvenih 

projekata u područjima koja postaju 

sve značajniji dio grafičke 

tehnologije, domaćih (MZOŠ; HZZ) i 

međunarodnih

Broj aktivnih sudionika znanstvenih projekata
Svijest djelatnika o potrebi projekata u područjima 

koja postaju sve značajniji dio grafičke tehnologije

Dekan, 

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju

Prosinac 2017. i 

2018.

7.6.

Povećanje broja sklopljenih 

sporazuma s inozemnim 

institucijama Broj i oblici suradnje 

organiziranih s inozemnim 

partnerskim institucijama, Razvojni 

projekti

Broj aktivnih sudionika znanstvenih projekata
Svijest djelatnika o potrebi sklapanja sporazuma s 

partnerima iz inozemstva

Dekan, 

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju

Prosinac 2017. i 

2018.

7.7.
Formirati web-stranice istraživačkih 

laboratorija

Web-stranice istraživačkih laboratorija na mrežnoj 

stranici Fakulteta
Ažuriran katalog opreme Voditelji istraživačkih laboratorija kontinuirano

7.8.
Poticanje nastavnika za 

objavljivanje znanstvenih radova
Broj znanstvenih radova

Izvješće prodekana za znanost i međunarodnu 

suradnju

Uprava, 

Prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju

kontinuirano

Dekan:

Prof. dr. sc. Klaudio Pap


