ZAPISNIK
sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održanog 11.
srpnja 2018. godine u 11.30 sati u Vijećnici Fakulteta
Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, prof. dr. sc. Goran Leko, izv. prof. dr. sc. Mario Baić, prof. dr. sc. Vesna
Babić, izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, prof. dr. sc. Goran Sporiš, doc. dr. sc. Dario Škegro, Marijana Briški Gudelj, Gordana
Mazalović, Ivana Degirmendžić, Andreja Srebačić
Odsutni: Tajana Žderić – opr., doc. dr. sc. Petar Barbaros-Tudor – opr., doc. dr. sc. Vlatko Vučetić – opr., Iva Mišak
Sastanak je održan po sljedećem dnevnom redu:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom održanog dana 23. ožujka 2018. g.;
Analiza vrjednovanja studija u cjelini u posljednje tri akademske godine;
Pregled pismena zaprimljenih putem studentskog sandučića;
Ostalo.

Ad. 1.
Povjerenstvo je jednoglasno usvojilo Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom održanog 23. ožujka
2018. godine.
Ad. 2.
Predsjednik Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović je predstavio rezultate studentskih anketa za vrjednovanje
integriranih preddiplomskog i diplomskog studija od strane studenata koji su tijekom akademskih godina 2014./2015.,
2015./2016. i 2016./2017. završili studij, s posebnim osvrtom na posljednju akademsku godinu.
Prosječne vrijednosti su veće nego prethodnih godina, što predstavlja napredak. Rezultati ankete poslužiti će za formiranje
aktivnosti povjerenstva u idućoj ak. godini posebno u segmentima gdje su primijećene relativno lošije ocjene. Na rezultate
ankete koje se odnose na studijske programe i izvedbu nastave, osvrnuo se izv. prof. dr. sc. Baić rekavši da se rezultati
ankete odnose na stari studijski program i da ćemo relevantne rezultate imati za dvije do tri godine kada će većina
anketiranih završavati studij prema novom nastavnom planu i programu u kojem su ugrađena poboljšanja u odnosu na
prethodni nastavni plan i program. Također, u tijeku osnivanje novog Povjerenstva za karijerno savjetovanje i podršku
studentima koje će svojim aktivnostima doprinijeti kontinuiranoj podršci studentima tijekom studija i lakšem odabiru smjerova
te ih približiti potencijalnim poslodavcima i prije završetka studija. Nastavno, predsjednik izv. prof. dr. sc. Antekolović je
rekao kao će se daljnje aktivnosti Povjerenstva za unaprjeđenje kvalitete temeljiti kroz aktivnosti koje su predviđene u prijavi
projekta Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (uz pretpostavku da projekt bude odobren) ili će se dio predviđenih aktivnosti iz
prijave projekta svakako predvidjeti u novom planu aktivnosti Povjerenstva za iduću akademsku godinu.
Ad. 3.
Nije bilo pismena zaprimljenih putem studentskog sandučića.

Ad. 4. Ostalo
Prof. dr. sc. Sporiš je obavijestio da je u tijeku izrada web stranice Fakulteta na engleskom jeziku i profila Fakulteta na
popularnim društvenim mrežama.
Izv. prof. dr. sc. Baić je obavijestio, sukladno zaključcima radne skupine za studijske programe, da će ubuduće kriterij
financiranja fakulteta biti završnost studija te zapošljivost.

Sastanak je završio u 12:30.
Zapisnik sastavila:
Marijana Briški Gudelj, dipl. bibl.

Predsjednik
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom
izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović

