
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK  
Franje Kuha ča 20, 31 000 Osijek 

 

KLASA: 035-01/12-04/05 

URBROJ: 2158-82-23-12-03 

Osijek, 19. 10. 2012. 

 

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 19. listopada, 2012. godine u predavaonici broj 5 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, Franje Kuhača 20, s  početkom  u 900 sati. 

 

Nazočni:            prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, predstavnik nastavnika (predsjednik)  

prof. dr. sc. Mirela Kopjar, predstavnik nastavnika 

doc. dr. sc. Marina Tišma, predstavnik nastavnika 

Antun Jozinović, mag. ing. techn. aliment., predstavnik asistenata 

 

D N E V N I    R E D 
 

1.      Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 04. listopada, 2012. godine 

2.      Anketa za bivše studente 

3.      Priručnik o osiguranju kvalitete 

4.      Plan aktivnosti za akademsku 2012./2013. godinu 

5.      Različito 

  

Prije početka rada po točkama dnevnog reda, predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela 

Čačić Kenjerić, napomenula je da članovi Povjerenstva koji su predstavnici vanjskih dionika, zbog 

radnih obaveza u vlastitom poduzeću, nisu u mogućnosti prisustvovati svakome sastanku, ali im se 

svi materijali vezani uz rad Povjerenstva proslijeđuju na uvid kako bi se mogli očitovati po istima. 

  

Ad. 1)  Usvajanje zapisnika sa sastanka održanog 04 . listopada, 2012. godine 

  

Predloženi Zapisnik je, uz sitnije izmjene, prihvaćen i usvojen u cijelosti jednoglasno. 

 

Predsjednica povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić iznosi na raspravu prijedlog o 

stavljanju Zapisnika sa sastanaka Povjerenstva na internet stranicu Fakulteta. 

Antun Jozinović, mag. ing. techn. aliment. predlaže da se na internet stranicu postavljaju samo 

važne Odluke donesene na sastancima, kako bi se izbjeglo prezasićenje manje važnim 

podatcima. 



Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić napominje činjenicu da će se po finalizaciji trenutno 

intenzivnih aktivnosti Povjerenstvo redovito sastajati jednom mjesečno, te ne bi trebalo doći do 

prezasićenja informacijama jer će tijekom jedne akademske godine biti prosječno 12 zapisnika. 

Doc. dr. sc. Marina Tišma predlaže da se Zapisnici stavljaju na internet stranicu cjelovitom 

obliku.  

 

Jednoglasno je odlučeno kako će se cjeloviti Zapisnici stavljati na internet stranicu. 

  

Ad. 2) Anketa za bivše studente  

  

Predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić informira članove kako su 

zahvaljujući doprinosu svih članova ankete pripremljene, te iznosi prijedloge dodatnih pitanja 

prodekanice za nastavu doc. dr. sc. Mirele Planinić: 

- Koliko imate godina staža u struci?  

Jednoglasno prihvaćeno dodavanje pitanja u anketu.  

- Jeste li član alumni kluba? 

Doc. dr. sc. Marina Tišma smatra kako je ovo pitanje nije nužno obzirom da je glavno 

pitanje ankete kvaliteta studiranjana Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, a članstvo u 

alumni klubu nije bitno za ovaj podatak. Ostali članovi suglasni, te se pitanje neće dodavati u 

anketu. 

- Koliko dugo ste čekali na prvo zaposlenje u struci? 

Jednoglasno prihvaćeno dodavanje pitanja u anketu. 

- Kojom ocjenom, od 1-5, biste ocijenili svoju pripremljenost za rad nakon završetka studija? 

Upit doc. dr. sc. Marine Tišma treba li se definirati točno značenje svake brojčane ocjene. 

Antun Jozinović, mag. ing. techn. aliment. predlaže da se umjesto ocjena, unesu samo 

tekstualni opisi kao mogući odgovori na pitanje. 

Jednoglasno prihvaćeno dodavanje pitanja u anketu, uz tekstualna pojašnjenja mogućih 

odgovora. 

 

Prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić ističe kako će na kraj ankete biti dodana i napomena da 

će rezultati, nakon obrade, biti objavljeni na internet stranici Fakulteta, te dalje pojašnjava kako 

će ankete biti u potpunosti provedene kao anonimne, te bez ikakvih troškova za ispitanike 

obzirom na to da će svim ispitanicima uz anketu biti dostavljena i omotnica s plaćenim 

odgovorom od strane Fakulteta. Dopusnica je trenutno u izradi, a odmah po dobivanju iste bit 

će tiskane omotnice. O navedenom je preuzela brigu tajnica fakulteta Janja Perić, dipl. iur.  

Uz bivše studente koji su zaposleni u RH, anketa će biti poslana i onima za koje je dostupna 

kontakt adresa, a rade van RH. 

 

Anketa će biti upućena na broj ispitanika koji će omogućavati reprezentativnost prikupljenih 

podataka za sve bivše studente (1096 diplomiranih inženjera po starom programu i 65 

magistara po Bolonjskom procesu), a imajući u vidu i činjenicu da se se ne može očekivati više 

od 70 % respondenata. 

  



Ad. 3) Priru čnik o osiguranju kvalitete  

  

Predsjednica povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić predlaže da se pri izradi 

Priručnika o osiguranju kvalitete Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek tim vodi 

Strategijom za uspostavljanje i unaprjeđenje kvalitete, te Priručnikom kvalitete na Sveučilištu 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a kao dobre primjere navodi Priručnike o osiguranju 

kvalitete nama srodnih institucija, prvenstveno Poljoprivrednog fakulteta Osijek. 

Potrebite bitne izvore informacija za pripremu Priručnika svim članovima Povjerenstva 

poslao je elektronskim putem Antun Jozinović, mag. ing. techn. aliment.  

Dogovoreno je da će svi članovi Povjerenstva u narednih nekoliko dana pročitati 

raspoložive izvore informacija kako bi na sljedećem sastanku, koji se planira održati 29. 10. 

2012. godine, mogli raspraviti o prijedlozima i primjedbama, te međusobno podijeliti radne 

zadatke oko izrade Priručnika o osiguranju kvalitete Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 

 

 Ad. 4) Plan aktivnosti za akademsku 2012./2013. god inu  

 

Predsjednica povjerenstva, prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić informira članove 

Povjerenstva kako je potrebno odrediti Plan aktivnosti rada Povjerenstva u akademskoj 

2012./2013. godini kako bi se na Fakultetskom vijeću mogla donijeti Odluka o usvajanju istoga. 

Po raspravi i dodatnim pojašnjenjima Povjerenstvo se složilo da Fakultetskom vijeću predloži 

Plan aktivnosti rada Povjerenstva u akademskoj 2012./2013. godini kako slijedi: 

 

Redni 

broj. 
Predvi đena aktivnost Vrijeme provedbe 

1. Anketa bivših studenata 
Studeni/prosinac 2012. 

godine 

2. Priprema Priručnika za osiguranje kvalitete 
Studeni 2012. – veljača 

2013. godine 

3. 

Analiza zainteresiranosti za studij, uspješnosti 

polaganja ispita, prelaska na višu godinu, te 

završetka studija. Prezentacija rezultata analize na 

Fakultetskom vijeću 

Prosinac 2012. godine 

4. 
Razgovor s nastavnicima na čijim je kolegijima niska 

položenost ispita 
Ožujak 2013. godine 

5. Anketa nenastavnog osoblja PTFOS-a Travanj 2013. godine 

6. 
Organizacija i provedba jedinstvene Sveučilišne 

ankete na PTFOS-u 
Svibanj/lipanj 2013. godine 

7. Anketa nastavnog osoblja PTFOS-a Lipanj/srpanj 2013. godine 

8. 
Prezentacija rezultata jedinstvene Sveučilišne 

ankete 
Rujan 2013. godine 

 

  



Ad. 5) Razli čito 

 

Nije bilo prijedloga. 

 

 

Zapisničar:  Viktorija Samardžić s. r.    

                      Predsjednica Povjerenstva  

Dovršeno u 1000  h           

       ____________________________ 

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić             


