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Predmet: Stručno usavršavanje članova HKIŠDT

Poštovani,
radi izrade Programa stručnog usavršavanja članova HKIŠDT za 2016. godinu, pozivamo Vas
na dostavljanje prijedloga tema seminara ili predavanja u programu stručnoga usavršavanja, u
području stručnih smjerova i strukovnih zadataka kako je to razvrstavano u čl. 2 Izmjena i
dopuna Statuta l-IKIŠDT (NN 61/07):

a) za ovlaštene inženjere šumarstva u područjima:
1. opće šumarstvo
2. uređivanje šuma
3. lovstvo
4. ekologija, zaštita prirode i urbano šumarstvo
5. šumske prometnice i šumarsko graditeljstvo

b) za ovlaštene inženjere drvne tehnologije u području:
1. drvna tehnologija



Molimo da u prijedlog tema koje bi okviru Programa stručnog usavršavanja priredili i
izvodili stručnjaci Vaših institucija posebno uključite one koje se odnose na nova znanstvena i
stručna dostignuća, novosti u radnim tehnologijama i tehnikama ili aktualne promjene
relevantnih propisa i dr.

Prijedlog bi trebao sadržavati:
• naziv seminara ili predavanja
• strukovno područje
• vrstu/oblik izvođenja: predavanje, demonstracija, seminar, obuka, terenska radionica
• sažetak predavanja, uz definirane ishode učenja (upute u privitku)
• predavača(e) i kontakt osobu
• životopis predavača
• okvirni termin mogućeg izvođenja, trajanje događanja
• mogućnost ponavljanja (regionalnoga održavanja).

Na temelju pristiglih prijedloga, Odbor za stručno usavršavanje izraditi će prijedlog
godišnjeg program stručnog usavršavanja s prijedlogom terminima i mjestima održavanja
seminara/predavanja.

Naknadno će se definirati uvjeti suradnje Vaše ustanove u Programu.

Molim da objedinjeni prijedlog Vaše ustanove dostavite zaključno s 31. siječnja 2016. na
adresu:

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
npl Silvija Zec, tajnica Komore
Prilaz Gjure Deželića 63
10000 Zagreb

s poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu

2. Pismohrana Komore
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