PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE
za akademsku godinu: 2017./2018.
Naziv sastavnice: GRAFIČKI FAKULTET
Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete sastavnice: Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom
Pregled planiranih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete kojima se uspostavljaju standardi i ostvaruju ciljevi
propisani gore navedenom dokumentacijom (po potrebi, dodajte redove):
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1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete
[ESG 1.1]

Aktivnost

a)

b)

Izrada nove strategije Sveučilišta u
Zagrebu Grafičkog fakulteta (u
daljnjem tekstu: Grafičkog fakulteta)
Godišnje izvješće o osiguravanju
kvalitete sastavnice, ak. god. 2016./17.
(SUZ - URKVA)

c)

Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete
sastavnice ak. god. 2017./18. (SUZ URKVA)

d)

Revidiranje SOK obrazaca za sva
područja aktivnosti (PA:1-11.) prema
smjernicama ESG-a
Akcijski plan djelovanja Sveučilišta u
Zagrebu Grafičkog fakulteta za
poboljšanje kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju za akademske
godine 2017./2018. i 2018./2019

e)

f)

Pravno reguliranje provedbe zaštite na
radu.

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti

siječanj 2018.

Radna skupinu za izradu nacrta prijedloga
Strategije razvoja 2017. - 2021.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Fakultetsko vijeće

prosinac 2017.

Uprava fakulteta
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Fakultetsko vijeće

prosinac 2017.

Uprava fakulteta
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Fakultetsko vijeće

Izrada Software-a

listopad 2018.

Uprava fakulteta
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Usvajanje na sjednici FV.

listopad 2017.

Uprava fakulteta
Povjerenstvo za izradu akcijskog plana
Fakultetsko vijeće

listopad 2017.

Povjerenik zaštite na radu
Fakultetsko vijeće
Dekan
Tajnik

Dokument: Strategija Grafičkog fakulteta 2017. - 2021.
Izvješća o radu Povjerenstva koja uključuju
specifikaciju aktivnosti po područjima iz Priručnika z
osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (PA:1-11.) i Standarda i smjernica za
osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog
obrazovanja (ESG)
Izvješća o planiranim aktivnostima Povjerenstva koja
uključuju specifikaciju aktivnosti po područjima iz
Priručnika z osiguravanje kvalitete Grafičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (PA:1-11.) i Standarda i
smjernica z a osiguravanje kvalitete na Europskom
prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu Sveučilišta u
Zagrebu Grafičkog fakulteta.
Pravilnik će pridonijeti povećanju razine zaštite na radu
u smislu osiguranja kvalitetnijih uvjeta rada
zaposlenika i zaštite materijalne imovine Fakulteta.
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1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete
[ESG 1.1]

Aktivnost

g)

Provođenje postupka izbora dekana za
mandatno razdoblje i 2018./2019. i
2019./2020.

Način provedbe i očekivani rezultati

Izbor dekana Fakulteta

h)

Godišnje izvješće dekana za ak. god.
2016./2017.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela –
sastanci i dopisne konzultacije; izvješće prihvaća
Fakultetsko vijeće.
Objavljivanje izvješća na mrežnim stranicama
Fakulteta.

i)

Godišnje izvješće Povjerenstva za
osiguravanje kvalitete za ak. god.
2016./2017.

Usvajanje Izvješća na sjednici FV.

Rok

Odgovorna osoba i tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti

travanj 2018.

Fakultetsko vijeće

siječanj 2018.

Dekan
Prodekani
Tajnik
Fakultetsko vijeće

siječanj 2018.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Fakultetsko vijeće
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2. Odobrenje, kontinuirano praćenje te periodično vrjednovanje i revizija studijskih programa
[ESG 1.2, ESG 1.9]

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Novi studijski program
preddiplomskog studija: redoviti i
izvanredni

Dokument: Novi studijski program preddiplomskog studija - redoviti
Dokument: Novi studijski program preddiplomskog studija - izvanredni

rujan 2018.
rujan 2019.

b)

Usklađivanje studijskih programa
(prediplomski, diplomski) s
potrebama tržišta

Utvrđivanje stavova studenata, nastavnika i privrede o potrebnim
promjenama studijskih programa.

kontinuirano

c)

Vrjednovanje sveučilišnih
preddiplomskih i diplomskih studija
u cjelini od strane studenata koji su
završili studij:

Anketa o vrjednovanju.
Povećanje prosječne ocjene zadovoljstvom studija u cjelini od strane
studenata koji su završili studij u odnosu na prethodnu ak. god.

tijekom obrana
završnih i
diplomskih
radova u ak.god.
2017./18.

Anketiranje nastavnika
Samoevaluacija nastavnika – SOK
obrasci Grafičkog fakulteta

Izrađen protokol o anketiranju nastavnika za oba semestra – predviđeno
u zadnjem tjednu nastave

siječanj 2018.
lipanj 2018.

a)

d)

e)

Podizanje e-kolegija na razinu 2 na
sveučilišnim preddiplomskim i
diplomskim studijima.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i
konzultacije uz korištenje resursa SRCA i uz intenzivan rad samih
nastavnika.
Veći broj kolegija više razine e-učenja općenito podiže kvalitetu kolegija
i studijskih programa u cjelini.

rujan 2018.

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti
Uprava
Povjerenstvo za nastavni plan i
program
Povjerenstvo za cjeloživotno
obrazovanje
Fakultetsko vijeće
Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za nastavni plan i
program
Povjerenstvo za osiguravanje
kvalitete
Povjerenstvo za cjeloživotno
obrazovanje
Povjerenstvo za završne i
diplomske radove
Povjerenstvo za osiguravanje
kvalitete
Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za osiguravanje
kvalitete
Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće
Povjerenstvo za e-učenje
Prodekan za nastavu
Nastavnici
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3. Učenje, poučavanja i vrjednovanje studentskog rada
[ESG 1.3]

Aktivnost
a)

b)

c)
d)

e)

Organiziranje ljetne škole za
brucoše
Nagrađivanje znanstvenog
rada studenata
preddiplomskih i diplomskih
studija.
Nagrađivanje najboljih
studenata po godinama
studija.
Nagrađivanje znanstvenog
rada mladih znanstvenika –
zaposlenika Fakulteta.

Način provedbe i očekivani rezultati
Organizirati nastavu za brucoše iz kolegija fizika, kemija i matematika.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije.
Korištenje natječaja za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu.
Angažman nastavnika i studenata rezultira promicanjem kulture kvalitete i izvrsnosti u
znanosti.

Rok
Prije početka
nove ak. god.

prosinac
2017.

Odgovorna osoba i
tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti
Uprava fakulteta
Fakultetsko vijeće
Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za
znanstveni i umjetnički
rad Fakulteta
Nastavnici – mentori

Izrada Pravilnika o dodjeli nagrade mladim znanstvenicima – zaposlenicima Fakulteta.
Promicanje znanstvene izvrsnosti.

veljača 2018.

Uprava Fakulteta
Tajnica fakulteta
Fakultetsko vijeće

Promicanje studentskih
inovacija.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – konzultacije.
Sudjelovanje studenata na događanjima koja promiču kulturu kvalitete i izvrsnosti kod
studenata.

kontinuirano

Prodekan za nastavu
Prodekan za poslovanje
Studentski zbor

Kontinuirano racionaliziranje
rasporeda nastave na
sveučilišnim preddiplomskim
i diplomskim studijima i
usklađenje termina ispitnih
rokova unutar iste studijske
godine.

Povremene aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije.
Raspored nastave, odnosno ispitnih rokova racionalizira se prema potrebi i tijekom
semestra, čime je omogućeno učinkovitije provođenje nastave, odnosno ispita.

kontinuirano

Dekan
Prodekan za nastavu
Studentska referada
Studentski zbor
Nositelji kolegija
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4. Upisi i napredovanje studenata, priznavanje kompetencija
[ESG 1.4]

Aktivnost

a)

b)

c)

Definiranje kriterija upisa na prvu
godinu sveučilišnih preddiplomskih
studija za ak. god. 2018./2019.
Definiranje kriterija za upis i
razredbenog postupka za
sveučilišne diplomske studije
Fakulteta za ak. god. 2018./2019.
Definiranje upisne kvote studenata
za sveučilišne preddiplomske i
diplomske studije Fakulteta za ak.
god. 2018./2019.

d)

Upis nove generacije studenata na
sveučilišni doktorski studij
Fakulteta za ak. god. 2017./2018.

e)

Priznavanje ispita i ocjena stečenih
na drugim visokim učilištima

Način provedbe i očekivani rezultati
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije;
kriterije upisa donosi Fakultetsko vijeće.
Objavljeni uvjeti za raspis natječaja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija rezultiraju upisom kvalitetnijih studenata u 1. godinu
studija uz povećanje ukupne prolaznosti.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije;
kriterije upisa donosi Fakultetsko vijeće.
Objavljeni uvjeti za raspis natječaja za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih
diplomskih studija rezultiraju upisom kvalitetnijih studenata u 1. godinu studija
uz povećanje ukupne prolaznosti.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije;
upisne kvote donosi Fakultetsko vijeće.
Donesene upisne kvote na sveučilišnim preddiplomskim, odnosno sveučilišnim
diplomskim studijima u skladu su s potrebama tržišta rada, te kadrovskim i
prostornim mogućnostima Fakulteta.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije.
Upisana generacija u skladu s interesom kandidata, prema obavljenim ulaznim
razgovorima s kandidatima te u skladu s kadrovskim i prostornim
mogućnostima Fakulteta.
Odluka FV o priznavanju ocjena studenata

Rok

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

listopad
2017.

Povjerenstvo za nastavu
Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće

svibanj
2018.

Povjerenstvo za nastavu
Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće

veljača
2018.

Povjerenstvo za nastavu
Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće

prosinac
2017.

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Voditelj doktorskog studija
Studentska referada

listopad i
studeni
2017.

Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće
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5. Nastavno osoblje
[ESG 1.5]

Aktivnost
a)

Provedba samoevaluacije cijelog
nastavnog procesa putem
standardiziranih obrazaca.

b)

Izrada tablice nastavnog
opterećenja svih dionika nastavnog
procesa za ak. god. 2017./2018.

c)

Povećanje međunarodne mobilnosti
nastavnika.

d)
e)
f)

Donošenje Izvedbenog plana
nastave za sveučilišne
preddiplomske i diplomske studije
Fakulteta za ak. god. 2018./2019.
Izbor/reizbor nastavnika i
suradnika u zvanja na radno mjesto
Povjeravanje izvođenja nastave
vanjskim suradnicima

Način provedbe i očekivani rezultati
Standardizirani anketni upitnici (SOK obrasci) distribuirani nastavnicima.
Anketni izvještaj služi za vrednovanje i u konačnici poboljšanje nastavnog
procesa.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – konzultacije.
Tablica nastavnog opterećenja je transparentan temelj za izradu prijedloga novih
radnih mjesta, organizaciju ispomoći u nastavi te općenito za bolju organizaciju
nastave.
Koriste se natječaji Sveučilišta u Zagrebu za akademsku mobilnost te mobilnost u
okviru programa Erasmus+ i Erasmus Mundus, natječaji u okviru programa
CEEPUS te sredstva bilateralnih sporazuma; nastavnici se informiraju o
natječajima, provode se koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela –
sastanci i konzultacije.
Rezultat je broj ostvarenih kratkoročnih, odnosno dugoročnih mobilnosti.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije;
Izvedbeni plan usvaja Fakultetsko vijeće.
Izvedbeni plan nastave jasno definira obveze u nastavi i omogućuje njenu
učinkovitu provedbu.
Izbor/reizbor nastavnika i suradnika provodit će se tijekom ak.god. 2017./2018.
sukladno natječajima
Vanjski suradnici su uključeni u rad temeljem odluke FV-a.

Rok
siječanj
2018.
lipanj 2018.
travanj 2018.

kontinuirano

svibanj
2018.

Odgovorna osoba i
tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti
Povjerenstvo za
osiguravanje kvalitete

Prodekan za nastavu
Katedre

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Nastavnici

Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće

kontinuirano

Uprava fakulteta
Fakultetsko vijeće

listopad
2017. i
ožujak 2018.

Prodekan za nastavu
Fakultetsko vijeće
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5. Nastavno osoblje
[ESG 1.5]

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti

On-line tečajevi:
Napredni rad u sustavu Merlin- Administriranje korisnika, pitanja i testovi,
ocjenjivanje (provjera i samoprovjera znanja studenata)

g)

h)

Unaprjeđenje nastavničkih
kompetencija

Osnivanje Alumni udruge kako bi
se studenti mogli informirati o
mogućnostima zapošljavanja

Tečajevi SRCA:
LINUX početni tečaj,
Napredni tečaj Moodle
Radionice:
Nastavak suradnje Grafičkog fakulteta s tvrtkom IGT Printability Testing iz
Nizozemske
Registriranje i aktiviranje Alumni udruge temeljem novih zakonskih propisa
Uključivanje većeg broja članova u Alumni 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
Uključivanje netom diplomiranih studenata u Alumni udrugu

Kontinuirano

Povjerenstvo za e-učenje
Voditelj katedre za grafičke
materijale i tiskovne forme

Kontinuirano

Uprava
Povjerenstvo za
osiguravanje kvalitete
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja
sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

Nastavljaju se:

a)

Znanstveni/međunarodni
projekti u tijeku:

Međunarodni projekt:
 Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market
introduction, GRF, MULTILAT, COST Od: 2015-03-20 do: 2019-03-20; CRO
partner: Sonja Jamnicki, Branka Lozo
 In Public, In Particular „Creative Europe-Culture Sub-programme (2014-2020)„Support to European coperation projects; CRO partners: Jesenka Pibernik,
Diana Milčić, Ivana Žganjar

kontinuirano
tijekom ak.god.

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Voditelji projekata

Domaći projekt:
 Hrvatske zaklade za znanost-Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017)
„Otiskivanje, kvaliteta i upotrebljivost podloga s nedrvnim vlakancima“voditeljica projekta doc. dr. sc. Irena Bates (u postupku potpisivanja ugovora).
 Hrvatske zaklade za znanost-Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017)
„Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke
ambalaže“- voditelj projekta doc. dr. sc. Tomislv Cigula (u postupku
potpisivanja ugovora).
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja
sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

Bilateralni projekt:
 Hrvatsko-slovenska suradnja (1.1.2018.-31.12.2019.)-podnesena prijava
 Povećanje efikasnosti izrade i eksploatacije tiskovnih formi za ofsetni tisak,
GRF, BILAT, CRO partner: dr.sc. Tomislav Cigula
 FLINT Group Nort America Corporation, Michigan, izv.prof.dr.sc. Sanja
Mahović Poljaček
 Assistive Technology Work in Europe 2017-1-UK01-KA202-036573 partner:
prof. dr. sc. Diana Milčić

a)

b)

Znanstveni/međunarodni
projekti u tijeku:

Prijava na natječaje u
sklopu programa Obzor
2020.

Domaći projekti - potpora:
 Optimizacija radnih procesa i primjene materijala u izradi ambalaže, izv. prof.
dr. sc. Sanja Mahović Poljaček;
 Standardizacija grafičkih prikaza u multimedijskom okruženju, prof. dr. sc.
Nikola Mrvac;
 Vremenska stabilnost otisaka na podlogama iz ne-drvnih vlakanaca, dr. sc. Ivana
Plazonić zn. suradnik;
 Modifikacija konvencionalnih grafičkih materijala nanočesticama i kromogenim
materijalima, prof. dr. sc. Mirela Rožić.
 Istraživanje i razvoj asistivnih tehnologija za jačanje jezičnih sposobnosti, izv.
prof. dr. sc. Lidija Mandić
 Digitalizacija, analiza i reprodukcija osjetljive tiskane povijesne građe, doc. dr.
sc. Mile Matijević

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije; informiranje
kandidata; institucijska podrška prijaviteljima.
Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori.

kontinuirano
tijekom ak.god.

u skladu s
raspisom natječaja
Europske unije

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Voditelji projekata

Nastavnici
Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Dekan
Prodekan za
poslovanje
Računovodstvenofinancijska služba
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja
sudjeluju u
provedbi
aktivnosti
Nastavnici
Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Dekan
Prodekan za
poslovanje
Računovodstvenofinancijska služba
Nastavnici
Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Dekan
Prodekan za
poslovanje
Računovodstvenofinancijska služba
Uprava fakulteta
Nastavnici
Asistenti
Studenti

c)

Prijava na natječaje
Hrvatske zaklade za
znanost.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije; informiranje
kandidata; institucijska podrška prijaviteljima.
Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori.

u skladu s
raspisom natječaja
HRZZ

d)

Prijava na natječaje
Sveučilišta u Zagrebu za
kratkoročne financijske
potpore istraživanju.

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i konzultacije; informiranje
kandidata; institucijska podrška prijaviteljima.
Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori.

u skladu s
raspisom natječaja
Sveučilišta u
Zagrebu

e)

Međunarodne znanstvenostručne konferencije

Organizirat će se znanstveno-stručne konferencije Tiskarstvo i dizajn, Međunarodna
konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić i MATRIB, na
kojoj će sudjelovati nastavnici i studenti Fakulteta.

ožujak 2018. /
rujan 2019.

Informiranje djelatnika o
radionicama, seminarima i
projektima te
mogućnostima
prijavljivanja i načinima
vođenja domaćih i
međunarodnih znanstvenih
projekata.

Obavijesti o radionicama, seminarima i projektima prosljeđuju se putem elektronske pošte

kontinuirano
tijekom ak.god.

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju
Ured za međunarodnu
suradnju

Dodjela nagrada i priznanja
uspješnim znanstvenicima

Zaposlenici koji objave znanstvene radove u časopisima „A“ kategorije, bit će nagrađeni
prema Odluci o nagrađivanju, koje je Fakultetsko vijeće Grafičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagreb donijelo 12. studenog 2011.

kontinuirano
tijekom ak.god.

Dekan
Fakultetsko Vijeće

f)

g)
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost

Aktivnost

h)

Recenzije nastavnika u
znanstvenim časopisima i
zbornicima radova

Način provedbe i očekivani rezultati
Recenzije nastavnika u znanstvenim časopisima i zbornicima radova:
Journal of Print and Media Technology Research
Acta Graphica Journal
Rapid Prototyping Journal
TTEM – Technics Technologies Education Management
Technical Journal
Polytechnic & Design
Technical Gazette
Tiskarstvo
Matrib Blaž Baromić
GeTID&teh
Journal of Adhesive Testing
Doc.dr.art. Vanda Jurković u 2018. godini će organizirati:

Rok

kontinuirano
tijekom ak.god.

Odgovorna osoba i
tijela koja
sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

Nastavnici

2 samostalne izložbe u Hrvatskoj.
 galerija Modulor, Zagreb, prosinac, 2017.
 galerija Zvonimir, Zagreb, ožujak, 2018.

i)

Organiziranje izložbi
nastavnika

3 skupne izložbe
 međunarodna izložba Maske-Galerija grada Krapine, veljača 2018.
 Pisanice-Galerija grada Krapine, travanj 2018.
 međunarodna festival umjetničkih zastavica, Zagreb, lipanj 2017.

tijekom ak.god.

Katedra za grafički
dizajn i slikovne
informacije

Sudjelovanje na kolonijama
 Likovna kolonija URIHO, Zagreb, lipanj, 2018.
 Likovna kolonija Udruge Vila Velebita, Požega, rujan 2018.
Predavač, Josip Jozić u 2018. godini planira učešće na likovnim kolonijama, a ujedno
priprema novi ciklus na temu „Vode“ u tehnikama dubokog tiska.
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost

Aktivnost

j)

Sudjelovanje nastavnika u
uredništvu znanstvenih
časopisa i zbornika radova

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja
sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

Sudjelovanje nastavnika u uredništvima časopisa i zbornika radova:
Journal Acta Graphica
Journal Polytechnic & Design
Journal Celuloza in Hartie
Journal of Imaging Science and Technology (JIST)
Journal TTEM – Technics Technologies Education Management
Journal JGED Journal of Graphic Engineering and Design
Technical Journal
Journal Informatologia
Journal Media Culture and Public Relations
Journal of Textile Research
Journal Tehničko glasnik
South East European Journal of Architecture and Design
Proceeding NIP/Digital Fabrication Seattl
Proceeding NIP/Digital Fabrication Philadelphia
Proceeding Efpro Early Stage Wrkshop
Proceeding IARIGAI
Proceeding Printing & Design
Proceeding DAAM
Proceeding Society and Technology
Univerzitetska Hronika
Proceeding International Conference on Printing, Design and Graphic Communications
Blaž Baromić
Proceeding MATRIB
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5.2 Stručna djelatnost

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Grafički fakultet sklopio je s tvrtkom Agencija za komercijalnu djelatnost sporazum o znanstveno tehničkoj i
poslovnoj suradnji

Listopad
2017.

Uprava fakulteta

Grafički fakultet sklopio je s tvrtkom C pakiranje sporazum o poslovnoj suradnji

Studeni
2017.

Uprava fakulteta
Katedra za
knjigoveštvo i
ambalažu

a) Suradnja s
gospodarstvom

b) Stručni Projekti

c)

Međunarodne
znanstvene i
stručne
konferencije

d) Organiziranje

Izložbi nastavnika

Odgovorna
osoba i tijela
koja sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

Nastavak suradnje Grafičkog fakulteta s tvrtkom IGT Testing Systems - bivši grafički institut, koja se bavi
proizvodnjom opreme za testiranje grafičkih materijala i laboratorijskim ispitivanjima. Stručni projekt
nastavlja se treću godinu za redom i planira se daljnje unapređenje performansi uređaja koji je predmet
projekta te se nastavlja unapređenje nastave na grafičkom fakultetu koja se odnosi na studentske
laboratorijske vježbe. U nastavu su već uvršteni IGT "Printability testeri" koji su se s jednog kolegija sada
proširila na čak dva. Što zbog potrebe 2 projekta, što zbog praktične nastave za koju sada imamo moderniju
opremu koja je proizašla iz ove suradnje. Uz aktivnosti projekta te izrade radova i doktorske disertacije
vezane uz projekt, nastavlja se i s redovitim posjetima direktora IGT-a Grafičkom fakultetu te mojim
posjetima IGT-u u Nizozemsku te druge zemlje na stručne konferencije vezane uz projekt i grafičku
tehnologiju. Ostvarena je i nastavit će se i suradnja s fakultetima i institutima te privredom iz drugih
Europskih zemalja.
Cro partner – prof. dr. sc. Branka Lozo.
Fakultet je organizator i suorganizator slijedećih konferencija:

kontinuirano
tijekom
ak.god.

Uprava fakulteta
Katedra za
materijale i tiskovne
forme

Međunarodna konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić
Znanstveno-stručna konferencija MATRIB
Međunarodni znanstveni skup tiskarstvo & dizajn
Simpozij “GeTID&teh 2017”

rujan
2017.
ožujak
2017.
lipanj
2017.

Uprava fakulteta

Doc. dr. sc. Miroslav Mikota
Izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić
Doc. dr. art Vanda Jurković
Josip Jozić, ak. slikar

tijekom
ak.god.

Katedra za grafički
dizajn i slikovne
informacije
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5.2 Stručna djelatnost

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna
osoba i tijela
koja sudjeluju u
provedbi
aktivnosti

tijekom
ak.god.

Katedre Fakulteta

Aneta Matica održala je gostujuće predavanje s naslovom Tehnike animiranja fotografije - u sklopu kolegija
Osnove digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima 24.11.2017.
Prof.Dr. Rajendrakumar Anayath je održao pozvano predavanje s naslovom "BRINGING AGILITY IN
TECHNICAL EDUCATION TO SUSTAIN AND DEVELOP" 08.12.2017. u A dvorani u 8:00 sati
Fotograf iz Nizozemske Max Dereta održao je predavanje „Avanture ispričane Nikonom“, 08.12.2017. u A
dvorani u 13:30 sati
Jedan od najpoznatijih hrvatskih animatora Alen Vuković održao je gostujuće predavanje u sklopu kolegija
Pokretna grafika na kojem je prezentirao svoje najnovije radove za Ministarstvo financija i druge,
12.12.2017. u Vijećnici u 11:40 sati
Pozvana /

e) gostujuća

predavanja

Multidisciplinarna UX i UI dizajnerica Ivana Todorovski održat će gostujuće predavanje u sklopu kolegija
WEB dizajn 1 te se dotaknuti slijedećih tema: Moje profesionalno iskustvo - prelazak iz grafičkog dizajna
(visual design, print, branding) u User Experience dizajn; Rad u međunarodnom okruženju; Pregled kreativne
i IT industrije trenutno, kakve prof. pozicije postoje, gdje sve UX dizajneri rade; Budućnost UX-a (artificial
intelligence, blockchain, virtual reality, chatbots etc); Koje vještine su važne za UX i UI dizajnera; Što znači
User centered dizajn u praktičnom smislu, UX procesi, toolovi koje koristim; Case study jednog UX projekta
na kojem sam radila (Yokogawa, Production management software) – 15.12.2017. u C dvorani u 11:40
Poznata fotografkinja i grafička dizajnerica Petra Slobodnjak (službeni fotograf ansambla Lado) održat će
gostujuće predavanje na temu „Društveno koristan dizajn“ u sklopu kolegija Sociologija dizajna u siječnju
2018.
Petra Slobodnjak održat će i gostujuće predavanje „Najčešće greške u prijelomu“ u sklopu kolegija
Reprodukcijska fotografija 2 u svibnju 2018.
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Suradnja s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu:
• Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
• Fakultet strojarstva i brodogradnje
• Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
• Fakultet elektrotehnike i računarstva
• Šumarski fakultet
• Agronomski fakultet
• Prehrambeno biotehnološki
• Tekstilno tehnološki fakultet
• Metalurški fakultet
• Akademija likovnih umjetnosti
Suradnja s fakultetima izvan Sveučilišta u Zagrebu:
• Sveučilište sjever
• Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

f)

Suradnja

Suradnja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske
Suradnja s Gradskom Skupštinom grada Zagreba

kontinuirano
tijekom
ak.god.

Katedre fakulteta
Uprava Fakulteta

Suradnja s inozemnim Sveučilištima:
• Hochschule der Medien Stuttgart, Njemačka
• Sándor Rejtő Faculty of Light Industry and Environmental Protection Engineering, Budapest,
Mađarska
• Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
• Univerzitet u Banja Luci, Tehnološki fakultet
• Kemijsko tehnološkog fakulteta iz Maribora
Suradnja s gospodarstvom:
Radin print d.o.o., Rotoplast d.o.o. , GrafikNet d.o.o., Printera grupa d.o.o. Model pakiranje
d.o.o., Dunapak d.o.o., Vetropak Straža d.o.o., Istra grafika d.o.o., Bilokalnik d.o.o., Pasanec
d.o.o., Henkel Croatia d.o.o., Grafički zavod Hrvatske d.o.o., Bakrotisak Garešnica d.o.o.,
Rotoplast d.o.o., Zagrebačka tvornica papira PAN, Hrvatska Lutrija, d.o.o.
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Članstvo u odborima:
Hrvatski zavod za norme – članstvo u odborima:
prof. dr. sc. Branka Lozo
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
doc. dr. sc. Igor Majnarić
doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić
doc. dr. sc. Tomislav Cigula
dr. sc. Jurica Dolić
Hrvatsko ergonomsko društvo– članstvo u odborima:
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Hrvatski klaster kreativnosti
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
CIE Commision – Division 8 (TC8-09) – članstvo u odborima:
izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić

g)

Savjetodavne usluge
nastavnika

Hrvatska udruga za boje – članstvo u odborima:
doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić, doc. dr. sc. Miroslav Mikota, izv. prof. dr. sc. Ivana Žiljak
Stanimirović

kontinuirano
tijekom
ak.god.

Katedre Fakulteta

Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
doc. dr. sc. Miroslav Mikota – urednik struke
Fotografska sekcija Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
(predsjednica Umjetničkog savjeta sekcije) – članstvo u odborima:
izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić
Zbor fotoreportera Hrvatske – članstvo u odborima:
izv. prof. dr. sc. Maja Strgar Kurečić
App Start Contesta - članica ocjenjivačkog odbora.
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Sudski vještak za grafičku tehnologiju
izv. prof. dr. sc. Igor Zjakić
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6. Resursi za učenje i podrška studentima
[ESG 1.6]

Aktivnost

a) Nabava sveučilišnih
udžbenika.

b)

Podupiranje aktivnosti
Studentskog zbora
Fakulteta.

c) Potpora studentima

Način provedbe i očekivani rezultati
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i konzultacije.
Broj novih naslova, odnosno broj nabavljenih primjeraka; nabavljeni su potrebni udžbenici
za obvezne kolegije; omogućen je lakši pristup obveznoj literaturi uvažavajući broj
studenata i broj postojećih dostupnih udžbenika u Bibliotečno-informacijskom centru
Fakulteta

Rok

Odgovorna osoba i
tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti

kontinuirano

Prodekan za nastavu
Voditeljica biblioteke

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i konzultacije.
Sve aktivnosti iz godišnjeg plana Studentskog zbora financijski se podupiru; aktivnost
povećana u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

kontinuirano

Dekan
Prodekan za nastavu
Prodekan za financije
Studentski zbor

Vrijeme konzultacija je objavljeno na mrežnim stranicama Fakulteta, održavaju se najmanje
jedanput tjedno u trajanju dva školska sata. Dodatne konzultacije se dogovaraju putem email-a ili preko sustava e-učenja. Na početku ak. godine studentima 1. godine studija su
dodijeljeni mentori voditelji. Također je organizirano uvodno predavanje brucošima i
mentorima voditeljima. http://www.grf.unizg.hr/mentori-voditelji/;
http://www.grf.unizg.hr/uvodno-predavanje-za-brucose/

Kontinuirano
tijekom ak.god.

Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za
upravljanje kvalitetom
Katedre Fakulteta

Potpora mladim

d) nastavnicima i
e)
f)

g)

suradnicima
Potpora nenastavnom
osoblju
Stručno osposobljavanje
studenata
preddiplomskog i
diplomskog studija
Nagrađivanje studenata

Omogućeno usavršavanje i osposobljavanje

kontinuirano

Uprava Fakulteta

Omogućeno usavršavanje i osposobljavanje

kontinuirano

Uprava Fakulteta

kontinuirano
tijekom ak. god.

Katedre Fakulteta

Prema potpisanim Ugovorima o suradnji s vanjskim dionicima omogućeno je stručno
osposobljavanje studenata kroz:
1. razmjenu usluga laboratorijskih ispitivanja
2. omogućavanje studentima Fakulteta da stručnu praksu odrađuju kod vanjskih dionika.
Donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada studentima u ak.god.
2016./17. prema članku 22., stavka 1. Statuta Fakulteta
Nagrađeni su najbolji studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

studeni /
prosinac
2017.

Povjerenstvo za dodjelu
nagrada studentima
Fakultetsko vijeće
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Unapređivanje nastavne

h) građe Knjižnice
Fakulteta

Nabava literature za potporu znanstveno-nastavnoj djelatnosti (udžbenici, znanstvena i
stručna literatura) oko 100 novih jedinica građe za knjižnicu. Knjižnica će voditi
kontinuiranu korespondenciju sa studentima (pomoć studentima pri pisanju seminara,
završnih radova i sl.); obavještavat će se studenti o novim naslovima (on-line obavijesti o
novoj građi jednom mjesečno); unosit će se ocjenjeni radovi na sveučilišni sustav Dabar razvoj repozitorija Fakulteta
Izdavanje sveučilišnog udžbenika „Osnove digitalne fotografije“- izv. prof. dr. sc. Maje
Strgar Kurečić, Zagreb, studeni 2017.

kontinuirano
tijekom
ak. god.

Promicanje
i) multimedijske nastave na Promicati multimedijsku nastavu kroz organizaciju radionica i materijala za nastavnike.
Izrada kataloga e-kolegija

kontinuirano
tijekom ak. god.

Plan aktivnosti rada koordinatorice za studente s invaliditetom za ak.god. 2017./2018.
Koordinator za studente s invaliditetom kontinuirano surađuje sa Uredom za studente s
invaliditetom SUZ-a i studentima.

kontinuirano
tijekom ak. god.

fakultetu

j) Potpora studentima s
invaliditetom

k) Organiziranje
Tehnologijade 2018

Kreativna edukacijska

l) radionica „Razvoj
publike“

m) Organizacija stručne
prakse

Organizacija sportskih

n) aktivnosti za studente i
djelatnike Fakulteta

Izv. prof. dr. sc. Dubravko Banić će organizirati mentoriranje studenata pri izradi
znanstvenih radova za Tehnologijadu 2018.
Katarina Knjaz sudjelovanje u većem broju opće zdravstvenih i sportskih programa unutar
nastave TZK te u izvannastavnim aktivnostima kao što je su vođenje studenata na domaćim
(Sveučilišno prvenstvo Grada Zagreba) i međunarodnim natjecanjima („ Tehnologijada“..)
Projekt „In Public, In Particular“ ulazi u treću godinu provedbe. Jesenska radionica održala
se 21. studenog 2018. godine.
Aktivnosti projekta se odvijaju u suradnji s internacionalnim umjetnicima, studentima,
uličnim akterima te publikom na četiri odabrane lokacije u gradovima: Zagreb, Dublin,
Antwerpen i Turku.
U suradnji s udrugom Suncokret-Oljin, studenti će odrađivati stručnu praksu kroz
organizaciju i vođenje kreativnih radionica za djecu u osnovnim školama, iz područja
knjigoveštva i ambalaže. Radionice se održavaju kontinuirano tijekom cijele ak. god.
2017./18.
Suradnja uključuje sudjelovanje u većem broju opće zdravstvenih i sportskih programa
unutar nastave TZK te vannastavnih aktivnosti, savjetovanja o specifičnostima zdravstveno
usmjerene tjelesne aktivnosti.

svibanj
2018.
kontinuirano

kontinuirano

kontinuirano
tijekom ak.god.

kontinuirano
tijekom ak.god.

Voditelj knjižnice
Uprava fakulteta

Povjerenstvo za e-učenje
Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za
osiguravanje kvalitete
Koordinator za studente s
invaliditetom
Prodekan za nastavu
Povjerenstvo za
znanstveni i stručni rad
studenata
Uprava fakulteta
Ured za međunarodnu
suradnju
Katedra za grafički dizajn
i slikovne informacije
Katedra za knjigoveštvo i
ambalažu
Koordinator za stručnu
praksu
Katedra za temeljna i opća
znanja

Organizacija i provođenje sportsko rekreativnih programa za zaposlenike Grafičkog
fakulteta.
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7. Upravljanje informacijama
[ESG 1.7]

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

a) Osiguravanje transparentnosti

Ažuriranje i revidiranje mrežnih stranica SUZ-a Grafičkog fakulteta
Učiniti javno dostupnim dokumente, izvješća i plan rada SUZ-a Grafičkog fakulteta
svim dionicima putem mrežnih stranica

osiguravanja kvalitete u visokom
obrazovanju

Rok
Kontinuirano
tijekom ak.
god.

Odgovorna osoba i
tijela koja sudjeluju u
provedbi aktivnosti
Uprava fakulteta
Povjerenstvo za upravljanje
kvalitetom
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8. Informiranje javnosti
[ESG 1.8]

Aktivnost
a)

Objavljivanje informacija iz
djelokruga rada Fakulteta.

b)

Održavanje Dana otvorenih
vrata Fakulteta.

c)

Razvoj mrežne stranice
Studentskog zbora Fakulteta.

d)

Javni istupi u sredstvima
informiranja (televizija, radio,
tiskovine).

Način provedbe i očekivani rezultati
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i konzultacije; praćenje
prisutnosti Fakulteta u medijima; postavljanje materijala na mrežne stranice.
Sve informacije javno dostupne.
Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i konzultacije;
organizacija grupnih i pojedinačnih posjeta, uređenje prostora, izvedba
pokaznih vježbi i predavanja.
Veća prisutnost Fakulteta u javnosti.
Kontinuirana izgradnja i širenje informacija na mrežama Facebook.
Izgrađena socijalna mreža Studentskog zbora; učinkovitije i transparentnije
informiranje.
Povremeni kontakti s novinarima; predstavljanje djelatnosti Fakulteta.
Veća prisutnost Fakulteta u medijima.

Rok

kontinuirano
Ožujak
2018.

kontinuirano

kontinuirano

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti
Uprava fakulteta
Tajnik
Dekan
Prodekan za nastavu
Voditelji katedri
Studentski zbor Fakulteta
Služba za održavanje
elektroničkih sustava
Dekan
Prodekani
Nastavnici
Asistenti
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8. Informiranje javnosti
[ESG 1.8]

Aktivnost

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i konzultacije;
organizacija i izvedba predstavljanja Fakulteta.
Veća prisutnost Fakulteta u javnosti.

e)

Sudjelovanje na Smotri
Sveučilišta u Zagrebu.

Studentski zbor Grafičkog fakulteta tijekom akademske godine 2017./2018.
ima u planu ostvariti slijedeće aktivnosti:
Sudjelovanje studenata na konferencijama
Getid&Teh 2017. (listopad 2017.)
sudjelovanje sa studentskim i znanstvenim radovima
studenata
Tiskarstvo i dizajn 2017
sudjelovanje sa studentskim i znanstvenim radovima
studenata
Matrib 2017
Sudjelovanje sa znanstvenim radovima studenata
Sudjelovanje na izložbi fotografija “Matrib inspiracija
materijalom”
Blaž Baromić 2017
Sudjelovanje sa studentskim i znanstvenim radovima
studenata
Sudjelovanje na izložbi fotografija “Matrib inspiracija
materijalom”
Predstavljanje Grafičkog fakulteta
Smotra Sveučilišta u Zagrebu 2017
Noć muzeja 2018
Međunarodni dan boja 2018.
Tjedan dizajna 2018.
Student cuts 2018.
Sudjelovanje na znanstveno-sportskom natjecanju Tehnologijada 2018.
Sudjelovanje na znanstveno-sportskom natjecanju Grafijada 2018.
Organizacija Brucošijade

Kontinuirano

Dekan
Prodekan za nastavu
Studentski zbor Fakulteta
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9. Mobilnost i međunarodna suradnja
[Priručnik, područje br.8]

Aktivnost

a)

b)

c)

Grafički fakultet u skladu sa
studijskim programom omogućuje
studentima upis pojedinih kolegija
drugih sveučilišnih studija
(studijskih programa) Sveučilišta
koji se ne izvode na matičnom
studiju (horizontalna mobilnost).
Grafički fakultet ima jasno
definirane uvjete i kriterije prelaska
studenata sa srodnih studijskih
programa sukladno Pravilniku o
studiranju na preddiplomskom i
diplomskom studiju.

Grafički fakultet provodi propisana
pravila prelaska studenata sa srodnih
studijskih programa sukladno
Pravilniku o studiranju na
preddiplomskom i diplomskom
studiju.

Način provedbe i očekivani rezultati

Rok

Studenti diplomskog studija ostvarili su horizontalnu mobilnost upisom
izbornog kolegija na drugom studijskom programu (21 studenat).
Studenti koji su ostvarili horizontalnu mobilnost na drugim sastavnicama
Sveučilišta: 0.

početkom
ak.god.

Prodekan za nastavu,
ECTS koordinator
Fakultetsko vijeće

U ak. god. 2017./18. 6 studenata ostvarilo je prijelaz na studij Grafičkog
fakulteta sa srodnih studijskih programa (fakulteta): Petra Zinzovski (RGN),
Marina Golik (FER), Manda Penava (FKIT), Filip Svaguša (Promet), Tea
Mihalina (TTF), Mislav Markotić (TVZ).

do početka
ak. god.

Prodekan za nastavu,
ECTS koordinator
Fakultetsko vijeće

do početka
ak. god.

Prodekan za nastavu,
ECTS koordinator
Fakultetsko vijeće

Prilikom prelaska studenata sa srodnih studijskih programa izvršeno je
priznavanje ispita srodnih kolegija na prijedlog Prodekana za nastavu Petra
Zinzovski (5 ispita), Marina Golik (3 ispita), Manda Penava (8), Filip Svaguša
(0), ), Tea Mihalina (9), Mislav Markotić (0)).
Izvršeno je i priznavanje položenih ispita za brucoše preddiplomskog studija
upisanih preko aplikacije Postani student, a koji su već studirali ranije na
drugom VU (Marko Maksimović (Tehnički fakultet u Rijeci – 2 ispita), Bruno
Tintor (FER – 1 ispit), Marija Kraljević (FKIT – 6 ispita), Doroteja
Todorovski (TTF – 3 ispita), Mia Mohač (Sveučilište JJS u Osijeku, Odjel za
biologiju – 4 iwspita)).

Grafički fakultet aktivno dogovara

d) oblike međunarodne suradnje u
okviru bilateralnih i multilateralnih
sporazuma.

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

Sklopljeno je 19 novih sporazuma u ak. god. 2017./18

studeni 2017.

Dekan fakulteta,
Stručna savjetnica za poslove
međunarodne suradnje
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9. Mobilnost i međunarodna suradnja
[Priručnik, područje br.8]

Aktivnost

e)

f)

Grafički fakultet svim dionicima
pravovremeno pruža informacije o
uvjetima ostvarivanja mobilnosti
kao i što provodi savjetovanje svih
dionika u svrhu odabira programa
mobilnosti i partnerske institucije
koji najbolje odgovaraju osobnim
interesima, vještinama, stupnju
znanja i motivaciji dionika te potiču
njihov razvoj

Grafički fakultet provodi odabir
kandidata prijavljenih na natječaj
mobilnosti te nominira odabranog
studenta ustanovi domaćinu.
Prijavnu dokumentaciju potpisuju

g) matična ustanova i ustanova
domaćin te student

Grafički fakultet osigurava pomoć

h) dolaznom studentu kako bi se što
uspješnije uklopio

Način provedbe i očekivani rezultati
Grafički fakultet pravovremeno informira svoje djelatnike o Natječajima za
ostvarivanje mobilnosti objavom istih na mrežnim stranicama fakulteta kao i
objavom na oglasnoj ploči Ureda za međunarodnu suradnju. Također, svi se
djelatnici fakulteta redovito informiraju o uvjetima ostvarivanja mobilnosti
putem elektroničke pošte, mrežnim stranicama fakulteta i usmenim
priopćenjima na FV-u.
U okviru programa Erasmus+ u ak. god. 2017./18. mobilnost će ostvariti 11
odlaznih studenata Grafičkog fakulteta (10 za studijski boravak i 1 za stručnu
praksu). Odobrena je mobilnost za 6 djelatnika Grafičkog fakulteta (nastavno i
administrativno osoblje) kao i 1 mjesto na natječaju za akademsku mobilnost.
Dvoje nastavnika ostvariti će mobilnost putem CEEPUS-a.
U ak. god. 2017./18. na Grafičkom fakultetu boravit će 4 stranih (dolaznih)
studenata.
Povjerenstvo u sastavu prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, ECTS
koordinator i stručni savjetnik za poslove međunarodne suradnje odabire
nominirane studente prijavljene na natječaj mobilnosti. U ak. god. 2017./18.
sveukupno je 11 nominiranih studenata / kandidata (10 za studijski boravak i 1
za stručnu praksu).

Rok

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

rokovi
definirani
aktualnim
natječajima o
mobilnosti.

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju,
ECTS koordinator
Stručna savjetnica za poslove
međunarodne suradnje

rokovi
definirani
natječajima o
mobilnosti.

U arhivi Ureda za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta pohranjena je
sva prijavna dokumentacija.

rokovi
definirani
natječajima o
mobilnosti.

Ured za međunarodnu suradnju Grafičkog fakulteta kontinuirano održava
konzultacije s dolaznim studentima i organizira sastanke. Dolazni studenti se
također redovito konzultiraju s ECTS koordinatorom koji im pruža pomoć oko
sastavljanja Ugovora o učenju (Learning Agreement) i eventualnih promjena
kolegija koji su mogući tijekom prvog mjeseca ostvarivanja mobilnosti.
Na početku ak. god. 2017./18. organiziran je sastanak dolaznih studenata s
Upravom fakulteta (dekanom i prodekanima).

tijekom cijele
ak. god.

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju,
ECTS koordinator,
Stručna savjetnica za poslove
međunarodne suradnje
ECTS koordinator matične
ustanove, ECTS koordinator
institucije domaćina, student,
Stručna savjetnica za poslove
međunarodne suradnje
Stručna savjetnica za poslove
međunarodne suradnje,
ECTS koordinator
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[Priručnik, područje br.8]

Aktivnost

i)

Grafički fakultet provodi
priznavanje ostvarenih rezultata
mobilnosti

Način provedbe i očekivani rezultati
ECTS koordinator po povratku studenta s razmjene i dostavi Prijepisa ocjena
(Transcript of Records) te Potvrde o dolasku/odlasku s institucije domaćina
(Statement of Host Institution) provodi priznavanje mobilnosti prema
predviđenom ugovoru o učenju, te upis ocjena i ECTS bodova u ISVU sustav.
Očekuje se priznavanje perioda mobilnosti (studijski boravak i stručna praksa)
za sveukupno 4 studenata u ak. god. 2017/18.
U ak. god. 2017./18. Grafički fakultet nastavlja svoje sudjelovanje u jednom
bilateralnom i dva multilateralna projekta:

Rok
rokovi
definirani
Pravilnikom
o
međunarodno
j mobilnosti

Active and intelligent fibre-based packaging - innovation and market
introduction, CRO partner: Doc. dr. sc. Sonja Jamnicki, Izv. prof. dr. sc.
Branka Lozo, GRF COST From: 2015-03-20 To: 2019-03-20

j)

k)

Grafički fakultet aktivno potiče
sudjelovanje u međunarodnim
projektima.

Sukladno Strategiji Grafičkog
fakulteta stvaraju se uvjeti za
međunarodnu mobilnost nastavnika,
odnosno povećanju broja nastavnika
uključenih u međunarodne
istraživačke projekte.

Povećanje efikasnosti izrade i eksploatacije tiskovnih formi za ofsetni tisak,
GRF, BILAT, CRO partner: dr.sc. Tomislav Cigula
In Public, In Particular financiran od strane Izvršne agencije za edukaciju,
audiovizuale i kulturu u natječaju “Creative Europe - Culture Sub-programme
(2014-2020) – 'Support to European cooperation projects – Smaller scale
cooperation projects projects' – Call for proposals EACEA 32/2014 – Budget
2015.“ CRO partners: Jesenka Pibernik, Diana Milčić
Osim redovitih poziva na natječaje za ostvarivanje mobilnosti kroz program
Erasmus+, redovito se objavljuju i pozivi na natječaje za STSM stipendije tj.
kraća znanstvena usavršavanja (engl. Short Term Scientific Mission) u okviru
projekata COST i aktivnosti međunarodne Asocijacije EFPRO u kojima
sudjeluju predstavnici Grafičkog fakulteta, kao i pozivi na usavršavanja
mladih znanstvenika kroz organizirane znanstvene radionice
(primjerice COST Training School).

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

ECTS koordinator

definiran
trajanjem
projekata

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju,
Ured za međunarodnu suradnju
Fakulteta,
Djelatnici fakulteta uključeni u
projekte (projektni partneri)

sukladno
natječajima

Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju,
Ured za međunarodnu suradnju
Grafičkog fakulteta,
Djelatnici fakulteta uključeni u
projekte (projektni partneri)
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Aktivnost

l)

Grafički fakultet potiče i ostvaruje
izvođenje kolegija na stranom jeziku
za strane i domaće studente

m) Nastava na doktorskim studijima
drugih visokih učilišta

n)

Grafički fakultet potiče uključivanje
u međunarodne udruge.

Način provedbe i očekivani rezultati

Predviđa se izvođenje nastave na engleskom jeziku za strane studente u okviru
Erasmus+ programa mobilnosti za ukupno 18 kolegija (13 u zimskom, 5 u
ljetnom semestru).
Prof. dr. sc. Branka Lozo nositeljica je kolegija „Textile engineering, Graphic
communication and Textile design“ na Naravoslovnotehniskoj fakulteti
Univerze v Ljubljani
U ak. god. 2017./18. prof. dr. sc. Branka Lozo predstavnik je matične
institucije i članica Upravnog odbora međunarodne Asocijacije EFPRO.
U ak. god. 2017./18. prof. dr. sc. Branka Lozo na funkciji je glavnog tajnika
međunarodne asocijacije IARIGAI.
U ak. god. 2017./18. Fakultet je učlanjen u međunarodnim asocijacijama:
- PIA (Printing industries of America)
- Smithers PIRA
- TAPPI
- IS&T (Society for Imaging Science and Technology)
- TAGA (Technical Association of the Graphic Arts)
- FOGRA
- UPA (Usabiliy Professionals Association)
- IARIGAI

Rok

Odgovorna osoba i tijela
koja sudjeluju u provedbi
aktivnosti

tijekom
trajanja
zimskog i
ljetnog
semestra

Prodekan za nastavu,
ECTS koordinator,
Nastavnici (izvođači i nositelji
kolegija)

tijekom ak.
godine

tijekom cijele
ak. god.

Dekan fakulteta,
Prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju,
Predstavnici fakulteta u
međunarodnim udrugama
(prof. dr. sc. Branka Lozo)
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