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SKUPNO IZVJEŠĆE S MENTORSKIH SASTANAKA 

(akademske godine 2016./2017., Poljoprivredni odjel) 

 

Sukladno aktivnosti 3.5. iz Plana aktivnosti i mjera za provođenje i unapređivanje sustava osiguravanja 

kvalitete u fazi naknadnog praćenja i aktivnosti 3.17. iz Plana aktivnosti i mjera za provođenje i 

unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete u 2017. godini potrebno je izraditi Izvješće s mentorskih 

sastanaka za 2016./17. godine. 

U akademskoj godini 2016./2017. predviđeno je održavanje tri mentorska sastanka tijekom godine 

sukladno planu održavanja mentorskih sastanaka i dogovorenih tema. 

 
Redoviti i izvanredni studenti 1. godine smjera Prehrambena tehnologija 

Studenti nisu imali primjedbi, prijedloga niti komentara. 

Redoviti i izvanredni studenti 2. godine smjera Prehrambena tehnologija 

Opet je bilo riječi o kvaliteti studentske prehrane, a studenti nisu iskazivali nezadovoljstvo prehranom. 

Studente je zanimala mogućnost nastavka studiranja nakon završenog stručnih studija Veleučilišta u 

Požegi. 

Redoviti i izvanredni studenti 3. godine smjera Prehrambena tehnologija 

Studente je zanimao oblik izvođenja Stručne prakse I i II, te im je mentorica objasnila sustav i pravila 
koja se ne planira mijenjati za slijedeću akademsku godinu. Studenti su imali pitanja uz detalje 
izvođenja Stručne prakse II, pripreme Ugovora, pisanja dnevnika prakse. Budući da je mentorica ujedno 
i voditelj stručne prakse, detaljno im je objasnila odgovore na sva postavljena pitanja, te obećala da će 
također dobiti pisane upute vezane uz pisanje dnevnika stručne prakse, na što da obrate pozornost, 
koje podatke da traže na mjestu obavljanja prakse. 
 

Redoviti i izvanredni studenti 1. godine smjera V V V 

Studente su zanimali potrebni uvjeti za upis druge godine.   

Redoviti i izvanredni studenti 2. godine smjera V V V 



Studenti su se požalili na kvalitetu prehrane.  Studente je zanimao i rad Studentskog zbora te kako se i 

oni mogu uključiti u njegov rad. Studenti su iskazali želju za više terenske nastave, stručnih ekskurzija i 

sl. 

Redoviti i izvanredni studenti 3. godine smjera V V V 

Studenti su se požalili da žele imati na jednom ispitnom roku mogućnost izlaska na vezane kolegije. 

Također su se požalili na kvalitetu prehrane i uvjete u studentskoj menzi. 
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