
DJELOKRUG POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM Šumarskog fakulteta 
definirano je devetim člankom Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete 
na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu. 
 

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Fakultetskog vijeća i Dekanskog kolegija koje u 
koordinaciji s drugim savjetodavnim i stručnim tijelima Fakulteta iz članka 7. Pravilnika 
o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu planira, 
analizira i upravlja postupcima vrjednovanja cjelokupnoga znanstveno-istraživačkoga 
sustava i predstavlja Fakultet u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete, što znači da 
provodi sljedeće aktivnosti: 

- predlaže dekanu i Fakultetskom vijeću strategiju osiguravanja kvalitete kao i 
smjernice, kriterije, standarde i postupke njezina ostvarenja i neprekidnoga 
poboljšavanja, 

- predlaže dekanu i Fakultetskom vijeću plan aktivnosti u području osiguravanja 
kvalitete te potiče inovacije i razvoj u svrhu podizanja kvalitete, 

- izrađuje godišnji izvještaj u području osiguravanja kvalitete, 
- potiče kontinuirane rasprave o kvaliteti te promicanju kulture kvalitete u 

akademskoj i neakademskoj javnosti, 
- izrađuje i ažurira priručnik sustava osiguravanja kvalitete, 
- prati i osigurava sve aktivnosti predviđene priručnikom sustava osiguravanja 

kvalitete, 
- prikuplja i analizira sve prikupljene podatke, 
- daje dekanu i Fakultetskom vijeću prijedloge za unaprjeđenje stanja, 
- priprema i ažurira dokumentaciju za inicijalnu akreditaciju za izvođenje studijskih 

programa, reakreditaciju Fakulteta, vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu 
unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete (kontrolni audit), tematsko 
vrednovanje, unutarnju prosudbu i samoanalizu (interni audit),  

- analizira rezultate periodičnoga unutarnjeg vrjednovanja studijskih programa i 
dostavlja izvješće dekanu i Fakultetskom vijeću, 

- predlaže izmjene i dopune postojećih studijskih programa,  
- inicira i priprema dokumentaciju za programe cjeloživotnog obrazovanja, 
- daje preporuke za vrjednovanje kvalitete nastavne aktivnosti pri izboru i reizboru 

u znanstveno-nastavna zvanja, 
- daje preporuke o izmjenama ustroja Fakulteta i ustroja radnih mjesta sukladno 

potrebama nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti, 
- daje preporuke o dodatnim uvjetima za znanstveno-nastavna i suradnička radna 

mjesta, 
- daje i druge preporuke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava osiguravanja 

kvalitete u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama sustava osiguravanja 
kvalitete. 

 


