Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK

Zapisnik
sa sastanka s vanjskim dionicima održanog 27. listopada 2010. godine u 14h.
Nazočni predstavnici Građevinskog Fakulteta Osijek:
prof.dr.sc. Damir Markulak, dekan, prof.dr.sc. Lidija Tadić, prodekanica za nastavu,
prof.dr.sc. Željko Koški, prodekan za stručne studije, doc.dr.sc. Damir Varevac,
prodekan za razvojno-stručni rad, doc.dr.sc. Ivanka Netinger, prodekanica za
znanost, doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, voditeljica sustava upravljanja kvalitetom
(ISO 9001:2002), Edita Pinterić, dipl.iur., voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i
osiguravanje kvalitete
Nazočni predstavnici vanjskih dionika (poslodavaca):
Stanić Andreas, dipl.ing.građ. (EURCO d.d., Vinkovci), Stipić Pero, ing.građ. (KT
Tehnogradnja d.o.o., Osijek), Pekanović Tomislav, dipl.ing.građ. (Institut IGH Osijek),
Kuricek Vjekoslav, prodajni predstavnik, Stjepanović Mario, bacc.ing. (Dilj d.o.o.
NEXE grupa, Vinkovci), Abramović Mario, dipl.ing.građ., Jarić Miodrag, dipl.oec.
(Drvene konstrukcije inženjering d.o.o., Slatina).
Dekan prof.dr.sc. Damir Markulak je u ime Građevinskog fakulteta Osijek
pozdravio sve nazočne uz napomenu kako je ovo sastanak s jednom grupom
poslodavaca te je prvi u nizu planiranih sastanaka o suradnji s namjerom daljnjeg
proširenja kruga vanjskih dionika. Na samom početku naglašena je važnost
zajedničke suradnje osobito u osiguravanju povratnih informacija o kvaliteti završenih
studenata koje poslodavci zapošljavaju u svojim tvrtkama kako bi Fakultet mogao
poduzeti mjere i utjecati na kvalitetu njihova budućeg rada. Nazočni predstavnici
poslodavaca zamoljeni su da popune i vrate anketu koja im je uručena, a putem koje
će Fakultet dobiti podatke o zadovoljstvu poslodavaca završenim studentima, ocjenu
stanja o trenutnim i srednjeročnim mogućnostima zapošljivosti te njihove konkretne
prijedloge za poboljšanja u obrazovanju. Također je s nazočnima dogovoreno da u
ime firme imenuju osobe za kontakt s Fakultetom.
Osim toga, vrlo je važna suradnja u vidu organizacije posjeta djelatnika i
studenata Fakulteta gradilištima, proizvodnim pogonima i slično, a navedeno su
podržali svi nazočni predstavnici vanjskih dionika. Pojedini poslodavci (npr. Institut
iGH) istaknuli su kako dobra suradnja na određenim poljima već i postoji.
Tijekom sastanka kao ograničavajući faktor istaknuta je trenutna gospodarska
situacija i opće stanje u državi, ali isto tako postoji i dobra volja da se konkretni
prijedlozi za suradnju ipak ostvare sukladno mogućnostima.
Razmijenjena su iskustva u praksi i dogovorena daljnja suradnja.
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Poslodavcima su proslijeđene novosti o sustavu kvalitete na Fakultetu u obliku
informativnog materijala te su zamoljeni da se osobno ili putem izabranih
predstavnika odazovu razgovoru s Povjerenstvom za vanjsku prosudbu u studenom
ove godine.

U Osijeku, 27. listopada 2010.

Zapisnik sastavila:
Edita Pinterić, dipl.iur.,v.r.

