ZAPISNIK
sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
održanog 25. siječnja 2019. godine u 12.30 sati u Vijećnici Fakulteta

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, prof. dr. sc. Vesna Babić, izv. prof. dr. sc. Mario Baić,
izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, prof. dr. sc. Goran Leko, prof. dr. sc. Goran Sporiš, doc. dr. sc. Dario
Škegro, doc. dr. sc. Jadranka Vlašić, Stipe Gorenjak, Gordana Mazalović, Andreja Srebačić, Tajana
Žderić

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros Tudor, doc. dr. sc. Vlatko
Ivana Degirmendžić, Iva Mišak
Sastanak je održan po
l.
2.
3.
4.
5.

sljedećem

Vučetić,

Marijana Briški Gudelj,

dnevnom redu:

Usvajanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom održanog 15. studenog
2018. g.;
Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog studija Kineziologija za
razdoblje 2017.- 2022. i izvješće o ostvarenim rezultatima;
e-učenje- pregled postojećeg stanja i akcijski plan za unaprjeđenje;
Pregled pismena zaprimljenih putem studentskog sandučića;
Ostalo.

Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom održanog 15. studenoga 2018. godine
jednoglasno je usvojen.

Nakon kraće rasprave usvaja se Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog
studija Kineziologija za razdoblje 2017.- 2022. Dr. sc. Vesna Babić predlaže više praktične nastave,
posebno u laboratorijima. Navedena sugestija će se prenijeti voditeljici doktorskog studija.

Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali dr. sc. Vesna Babić, dr. sc. Goran Sporiš, dr. sc. Maja
Horvatin, dr. sc. Mario Baić, Stipe Gorenjak, dr. sc. Ljubomir Antekolović, dr. sc. Goran Leko predlaže
se plan aktivnosti za unaprjeđenje e-kolegija do kraja tekuće akademske godine:
svi obvezni predmeti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
Kineziologija dužni su zadovoljiti l. razinu e- kolegija do kraja ljetnog semestra
povjerenstvo za e-učenje će provjeriti status obveznih predmeta do kraja ljetnog semestra te će
se za predmete koji nisu ostvarili l. razinu pripremiti dodatne aktivnosti i pomoć pri realizaciji
tijekom veljače 2019. godine će se uputiti dopis nastavnicima u kojem će biti navedeno da su
nositelji predmeta odgovorni za pripremu e-kolegija; također biti će navedene dodatne upute

nastavnicima za pomoć u provedbi (radionice i online tečajevi - SRCE, korisnički priručnik,
predlošci za e-kolegije, poveznice na primjere e-kolegija i nastavnici KIF -a dostupni za
konzul tac ije)
predlaže se da Povjerenstvo za e-učenje po potrebi ažurira odluku za praćenje i nagrađivanje ekolegija koja bi se tijekom veljače ponovno proslijedila nastavnicima.
Također,

predlaže se da za još efikasniju potporu studentima tijekom studiranja Studentska referada
postane e-kolegij. Moli se da Stipe Gorenjak izvrši potrebne pripremne aktivnosti te da se nakon toga s
voditeljicom studentske referade obavi razgovor i pripremi model po kojem će studentska referada biti
aktivna u sustavu e-učenja.

U studentskom

sandučiću

nije bilo zaprimljenih pismena.

Dr. sc. Mario Baić podsjeća daje u Planu aktivnosti PUK-a navedeno da će se kao stalna točka dnevnog
reda FV nalaziti i informacije PUK-a te predlaže da se isto prenese tajniku Fakulteta.
Dr. sc. Goran Sporiš podsjeća na aktivnosti za pripremu mrežnih stranica Fakulteta na engleskom jeziku
u okviru kojih je potrebno da nastavnici pripreme ili osvježe svoje životopise.
Dr. sc. Ljubomir Antekolović informira prisutne o aktivnostima prijave projekta Stručna praksa.
Povjerenstvo smatra opravdanim prijavu na natječaj za projekt stručne prakse te se predlaže da dio
projektnih aktivnosti treba biti usmjeren na izmjene i dopune važećeg studijskog programa integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kineziologija u segmentu korekcije satnica, ECTS
bodova, sadržaja i ishoda učenja postojećih predmeta te se time oslobodi prostor za predmet stručna
praksa.

Sastanak je završio u 14:00 sati.

Zapisnik sastavila:
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