Završna konferencija projekta „Jačanje položaja žena na tržištu rada“
Završna konferencija projekta Elektrotehničkog fakulteta Osijek pod nazivom Jačanje položaja žena na
tržištu rada financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda održana je 18. lipnja 2015. godine na
Elektrotehničkom fakultetu Osijek. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti koji je
započeo s provedbom 1. studenog 2013. godine, a završava 30. lipnja 2015. godine. Ukupna ugovorena
vrijednost projekta iznosi 192.264,87 €, a od ukupne vrijednosti Europska unija financira 136.433,48 €.
Na konferenciji su sudjelovale prof.dr.sc. Branka Zovko-Cihlar (Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb), prof.dr.sc. Dubravka Bjegović (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Sanda Bajtl,
dipl.inž.građ. (WERKOS d.o.o. Osijek) i prof.dr.sc. Mirta Baranović (Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zagreb).

Kako je istaknuto u uvodnom dijelu konferencije, projektnim aktivnostima željelo se utjecati na povećanje
udjela žena u tehničkim strukama, poboljšanje njihovih kompetencija kako bi se ostvario lakši ulazak na
tržište rada, te povećanje svijesti o mogućnostima samozapošljavanja. Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi,
u okviru projektnih aktivnosti organizirana su motivacijska predavanja i edukacije na kojima su polaznice
stekle nove vještine i znanja pomoću kojih će se lakše prilagoditi potrebama tržišta rada. U sklopu projekta
organizirane su debate i motivacijska predavanja, četiri vrste tehničkih radionica za učenice osječkih
gimnazija te dvije vrste menadžerskih i poduzetničkih radionica za studentice tehničkih fakulteta,
diplomirane inženjerke i magistre inženjerke. Radionicama je prisustvovalo više od 200, a ukupno na svim
projektnim aktivnostima više od 450 pripadnica ciljnih skupina.
S obzirom na mali postotak djevojaka koje se upisuju na Elektrotehnički fakultet Osijek (10%) i Građevinski
fakultet Osijek (20-25%) te da je više od 50% djevojaka koje su sudjelovale na tehničkim radionicama
izjavilo da će se na državnoj maturi prijaviti za upis na neki od tehničkih fakulteta, može se zaključiti da je
postignut uspjeh u motiviranju djevojaka kroz projektne aktivnosti. Činjenica da ih je više od 80% izjavilo da
su im tehničke radionice pomogle u odluci oko upisa na fakultet, ukazuje da su pristup i metodologija koji su
odabrani ne samo odgovarajući, već da postoji potreba za nastavkom ovakvih aktivnosti i nakon završetka
projekta.
Sadržaj ove informacije isključiva je odgovornost Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

za e-GFOS pripremila:
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

Projekt „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja
građevinskih inženjera“
Svečanom dodjelom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda - Operativnog
programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., visokim učilištima i znanstvenim institucijama u
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 18. lipnja 2015. godine započela je realizacija projekta Razvoj i
primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera. Ugovore
je uspješnim dobitnicima uručio prof.dr.sc. Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, a
svečanoj dodjeli nazočio je i prof.dr.sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava, čelnik
Upravljačkog tijela za OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013. Europskog socijalnog fonda. Na natječaju
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira odobreno je ukupno 30 projekata visokih učilišta i znanstvenih instituta koji
će se financirati u iznosu od 64.054.117,56 kuna.

Građevinski fakultet Osijek nositelj je projekta Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području
visokog obrazovanja građevinskih inženjera, dok su projektni partneri Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Sveučilišta u Splitu. Projekt je ugovoren na iznos od 2.992.281,59 kuna u trajanju od 19. lipnja 2015. do 30.
rujna 2016. godine (15 mjeseci). Voditeljica projekta je doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.
Cilj projekta je uskladiti studije građevinarstva s novim potrebama i standardima kvalifikacija za postizanje
društveno prihvatljive razine znanja – novim alatima, novim modelima obrazovanja usklađenih sa strateškim
i razvojnim ciljevima te potrebama tržišta rada planiran sinergijskom snagom svih građevinskih fakulteta u
Hrvatskoj - Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu. Ovaj zajednički napor trebao bi osigurati uvjete za provedbu i
daljnji razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u građevinskom sektoru i unaprjeđenje kvalitete
visokog obrazovanja građevinskih inženjera. Programski i projektni pristup koji Operativni program
promovira, u potpunosti je sukladan već postojećem projektnom načinu rada timova na hrvatskim
građevinskim fakultetima.
Realizacija aktivnosti na izradi standarda kvalifikacija za preddiplomski i diplomski studij građevinarstva
planirana je kroz rad 12 radnih skupina raspoređenih na 4 građevinska fakulteta. Osim djelatnika fakulteta,
u radu radnih skupina sudjeluje i 37 vanjskih dionika u području građevinarstva (članovi strukovnih
društava, komore inženjera građevinarstva, alumni udruga, djelatnici u različitim granama građevinske
industrije, te djelatnici lokalne uprave. Kod izbora eksperata vodi se računa da su podjednako zastupljeni
svi sudionici procesa gradnje – predstavnici investitora, izvođača, projektanata, nadzornih inženjera i

različitih upravnih odjela na lokalnoj i županijskoj razini. Svi članovi radnih skupina prema planiranim
aktivnostima usavršavaju se u području standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih
programa građevinarstva. Nositelji usavršavanja su suradnici na projektu prof.dr.sc. Mile Dželalija, s
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, prof.dr.sc. Vlasta Vizek-Vidović i prof.dr.sc. Petar Bezinović
iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. S ciljem postizanja definiranih specifičnih ciljeva projekta
provodit će se aktivnosti stručnog usavršavanja nastavnika kroz niz radionica čiji je sadržaj usmjeren ka
primjeni suvremenih didaktičkih metoda, suvremenih metoda poučavanja (e-učenje, moduli za učenje na
daljinu). Ovisno o programu i sadržaju radionice su jednodnevne ili višednevne i provodit se na svakom
fakultetu za zainteresirane nastavnike i stručne suradnike.

U okviru projekta planirana je realizacija stručne prakse za 120 studenata diplomskog studija (sa svakog
fakulteta 30 studenata). Studenti, sukladno ugovoru s poslodavcima, obavljat će stručnu praksu u trajanju
od 20 radnih dana. Po završetku prakse poslodavci i studenti sudjelovat će u provedbi ankete koja se
priprema u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku prema modelu preuzetom iz EUCEET koja će
poslužiti za ocjenu i vrednovanje ishoda učenja i kompetencija te formiranje modela obavljanja stručne
prakse. Izbor studenata za sudjelovanje u programu stručnih praksi provest će se temelju natječaja prema
kriterijima uspješnosti studiranja i motivacije za sudjelovanje u projektu.
Nadamo se uspjehu projekta i veselimo suradnji svih djelatnika i suradnika građevinskih fakulteta!
Sadržaj ove informacije isključiva je odgovornost Građevinskog fakulteta Osijek.

za e-GFOS pripremila:
doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk

