Osvrt studenata na razgovor sa Povjerenstvom za vanjsku prosudbu sustava kvalitete
Povodom posjeta Povjerenstva za vanjsku prosudbu sustava kvalitete Građevinskom fakultetu Osijek
dana 9.11.2010., održan je razgovor Povjerenstva sa studentima, među kojima su bili zastupljeni studenti
svih godina i svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu. Nakon uvodnog predstavljanja članova,
Povjerenstvo je naizmjence postavljalo pitanja vezana uz kvalitetu studiranja, kako na Građevinskom
fakultetu, tako i na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku (npr. kako smo zadovoljni s radom profesora
i asistenata, ima li razlike između redovnih profesora i vanjskih suradnika, kako smo zadovoljni s upisom
na fakultet, kakve su nam službene internet stranice fakulteta itd.).
Razgovor je započeo dosta kritički od strane Povjerenstva budući da većina studenata, iako upoznata s
pojmom “osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja”, nije upoznata sa standardima i smjernicama,
odnosno što studentima tako napisani standardi i smjernice konkretno znače u poboljšanju njihova
obrazovanja. Nakon toga razgovor je na obostrano zadovoljstvo usmjeren na otkrivanje konkretnih
problema i davanje prijedloga za njihovo rješavanje. Naprimjer, Miho Obradović (član povjerenstva i
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku) iznio je svoje iskustvo s projektom organiziranim
na dubrovačkom sveučilištu, “Otvoreno s pročelnikom”. Radi se o razgovoru studenata s pročelnikom
pojedine katedre o trenutačnim problemima studenata. Slična inicijativa postoji i na našem Fakultetu za
projekt pod nazivom „Kava s dekanom“. Složili smo se da bi to bio dobar iskorak u razvijanju boljih odnosa
studenata i profesora, ali i poticaj studentima na razmišljanje o rješavanju problema obrazovanja koji se
javljaju na Građevinskom fakultetu.
Nadalje, postavljeno je pitanje sudjelovanja studenata u znanstvenim projektima i sudjelovanja na
natječajima za dodjelu Rektorove nagrade. Također je predloženo da Studentski zbor Građevinskog
fakulteta organizira tematske tribine pod motom „Studentski zbor za studente“ na kojima bi se raspravljalo
o aktualnim problemima studenata te istodobno otklonile moguće dezinformacije nastale u studentskim
krugovima. Zaključeno je da bi se mi studenti trebali više aktivirati u svom studentskom životu, za dobrobit
cijele fakultetske zajednice.
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