
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK  

Franje Kuha ča 20, 31 000 Osijek 

 

KLASA: 035-01/14-04/01 

URBROJ: 2158-82-23-14-58 

Osijek, 30. 10. 2014. 

Z A P I S N I K 
 
Sa sastanka Povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Prehrambeno-

tehnološkom fakultetu Osijek, održanog dana 30. listopada 2014. godine u vijećnici Prehrambeno-

tehnološkog fakulteta u Osijeku, Franje Kuhača 20, s početkom u 14.00 sati. 

 

Nazočni:  

1. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić (predsjednik) 

2. izv. prof. dr. sc. Mirela Kopjar 

3. doc. dr. sc. Marina Tišma 

4. Dubravko Pichler, dipl. ing. 

5. Matej Papak 

6. Ivana Lauš, dipl. ing. 

 

Dnevni red 

 

1. Izvješće o aktivnostima Povjerenstva u akademskoj 2013./2014. godini 

2. Izvješće o aktivnostima voditeljice odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete u akademskoj godini 

2013./2014. 

3. Plan aktivnosti Povjerenstva i Odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete za akademsku 2014./2015. 

godinu 

4. Predlaganje izmjena i dopuna Priručnika za osiguranje kvalitete 

5. Različito 

 

Predloženi dnevni red, uz izmjene dnevnog reda, naveden i specificiran na način kako je gore navedeno 

prihvaćen je i usvojen u cijelosti jednoglasno. 

 

Predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić informirala je prisutne kako sastanku 

Povjerenstva prisustvuje i Ivana Lauš, dipl. ing., Voditeljica odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, radi izlaganja Točke 2. Dnevnog reda. 

 

Ad. 1)  

Izvješće o aktivnostima Povjerenstva u akademskoj 2013./20 14. godini 

Predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić izvijestila je prisutne o aktivnostima 

Povjerenstva u akademskoj 2013./2014. godini: 

1. Izrada Pravilnika o priznanjima i nagradama 

2. Provođenje internih anketa Fakulteta za provjeru kvalitete nastave 

3. Dostava podataka nadležnim tijelima na razini Sveučilišta i nacionalnoj razini 

4. Koordinacija provedbe različitih anketa za studente, bivše studente i zaposlenike Fakulteta na 

zamolbu drugih institucija 

5. Izdavanje potvrda o rezultatima studentske ankete 

6. Izrada Akcijskog plana unapređenja kvalitete (usvojen na Fakultetskom vijeću) 

7. Ažuriranje web stranice 

Cjelovito Izvješće sastavni je dio ovog zapisnika i nalazi se u prilogu. 



Ad. 2)  

Izvješće o aktivnostima voditeljice odjeljka za unaprje đivanje kvalitete u akademskoj godini 

2013./2014. 

 

5. veljače 2014. godine, u 11 sati, u Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, u organizaciji 

Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, održana je radionica pod nazivom "Ishodi učenja", za sve nastavnike 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (bilo je prisutno 26 zaposlenika PTFOS-a). 

 

U svrhu provedbe projekta financiranog od strane Sveučilišta u Osijeku pod nazivom "KVALIMETAR u 

funkciji poboljšanja obrazovnog sektora", u suradnji s Voditeljicom sustava kvalitete Sveučilišnog Centra 

za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek 

uključio se u navedeno istraživanje/on-line anketu, koje ima za cilj da pomoću KVALIMETAR mjernog 

instrumenta izmjeri zadovoljstvo ispitanika trenutnim stanjem kvalitete na Sveučilištu u pogledu pružanju 

kvalitetnih nastavnih sadržaja, ali i postojećih mehanizama praćenja, ocjenjivanja i poboljšavanja 

kvalitete. Istraživanje se provodilo na tri uzorka: 

     -  sadašnji (trenutni) studenti, 

     -  bivši (alumni) studenti te 

     -  nastavno osoblje Sveučilišta. 

 

WEB stranica Kvalitete redovito se ažurira i informira korisnike o svim novostima 

 

S obzirom da je sastavni dio Odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete i Povjerenstvo za promidžbu 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Ivana Lauš, dipl. ing. ukratko je izvijestila i o radu tog 

Povjerenstva: 

• Zadaća Povjerenstva za promidžbu je aktivna promidžba Fakulteta i studijskih programa kroz 

sudjelovanje i organiziranje različitih manifestacija. U akademskoj 2013./2014. godini održan je 

niz sastanaka Povjerenstva za promidžbu, gdje se između ostaloga radilo na organizaciji 

sudjelovanja Fakulteta na smotri Sveučilišta 2013. godine, na sajmu poslova 2013. godine, na 

organizaciji Festivala znanosti 2014. godine, te na pripremi i izradi različitih promotivnih 

materijala Fakulteta. 

 

Na upit Dubravka Pichlera, dipl. ing., o funkcionalnoj razlici između Odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete i 

Povjerenstva za promidžbu, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić pojasnila je kako se u sklopu Odjeljka 

obavljaju pretežno administrativni poslovi, a uz to zaposlenik Odjeljka (Ivana Lauš, dipl. ing.) nije 

ovlašten za provođenje anketa o zadovoljstvu studenata izvedenom nastavom tj. uvid u pojedinačne 

rezultate istih što je jedan od glavnih zadataka Povjerenstva. 

 

Provedena je kratka rasprava o problemu provođenja on-line anketa za studente. Studenti nemaju 

povjerenje u anonimnost on-line anketa te preferiraju popunjavanje istih na papiru što je potvrdio i 

predstavnik studenata u Povjerenstvu Matej Papak.  

 

Ad. 3) 

Plan aktivnosti Povjerenstva i Odjeljka za unaprje đivanje kvalitete za akademsku 2014./2015. 

godinu 

 

Aktivnosti usuglašene s akcijskim planom za unaprjeđenje kvalitete na Prehrambeno-tehnološkom 

fakultetu Osijek za razdoblje 2013.-2015. 

Akcijski plan priložen je kao privitak ovog zapisnika. 

 

 



Ad. 4) 

Predlaganje izmjena i dopuna Priru čnika za osiguranje kvalitete 

 

Predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, proslijediti će svim članovima 

Povjerenstva posljednju verziju Priručnika na razmatranje i označavanje promjena. Na slijedećem 

sastanku Povjerenstva, koji se planira za period krajem 11. - početkom 12. mjeseca, izmjene će se 

usuglasiti, nakon čega će, najkasnije do 10. 12. 2014., biti unesene u Priručnik, a koji će se potom kao 

izmijenjeno i dopunjeno izdanje predložiti Fakultetskom vijeću na usvajanje na redovitoj sjednici u 12. 

mjesecu. 

 

Ad. 5) 

Različito 

 

Nakon kratke rasprave članovi Povjerenstva su se složili da se u Anketu poslodavaca doda pitanje 

usporedbe kvalitete znanja i vještina zaposlenika koji su završili stručni studij i zaposlenika koji su 

završili Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. 

 

 

Zapisničar: Viktorija Samardžić s. r.             

Dovršeno u 15.00 h    

         

                 Predsjednica Povjerenstva 

 

 

_____________________________ 

 prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić 


