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Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123./03., 198./03.,
105./04., 174./04., 2./07., 46.(07., 45./09., 63./11., 94./13., 139./13., 101/14. i 60/15., članka 56. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na 6. redovitoj sjednici
održanoj 27. ožujka 2018. godine, donosi

ODLUKU
0 IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE
RAZREDBENOG POSTUPKA

U Stručno povjerenstvo za provodenje razredbenog postupka za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj
2018./19. godini imenuju.se:
izv.prof.dr.sc. Maja Horvatin, prodekanica za nastavu i studente, predsjednica
doc.dr.sc. Jadranka Vlašić, zamjenica predsjednice
izv.prof.dr.sc. Mario Baić, član
prof.dr.sc. Branka Matković, član
Domagoj Bagarić, predstavnik studenata, član
- doc.dr.sc. Drena Trkulja-Petković, zamjenska članica
Stručno povjerenstvo za provodenje razredbenog postupka obavlja sve poslove u svezi s organizacijom i
provodenjem razredbenog ispita za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije u akademskoj
2018./19. godini, a osobito:
predlaže dekanu Fakulteta izbor nastavnika, asistenata i ostalih suradnika koji će sudjelovati u provedbi
razredbenog postupka, kao i imena osoba neposredno odgovomih za provodenje pojedinih testova;
izraduje rasporede dvorana i ostalih prostora u kojima će se provoditi pojedina testiranja;
brine o pravodobnoj rezervaciji vanjskih objekata u funkciji provodenja pojedinih testova (bazen, atletski
stadion i dr.);
brine o osiguranju rekvizita i opreme neophodne za provodenje ispita;
izrađuje raspored grupa za provodenje razredbenog ispita, kao i termine održavanja pojedinih testova;
rješava eventualne prigovore pristupnika i druga otvorena pitanja u tijeku samog ispita;
organizira pravodobni unos, obradu i objavu dobivenih rezultata razredbenog ispita;
osigurava maksimalnu regulamost i objektivnost postupka;
prethodno razmatra pristigle žalbe pristupnika na objavljene rezultate razredbenog ispita i dostavlja
dekanu Fakulteta svoje mišljenje o osnovanosti pojedinih žalbi;
podnosi dekanu Fakulteta i Fakultetskom vijeću izvješće o rezultatima razredbenog ispita;
obavija i se druge poslove u svezi s organizacijom i provedbom razredbenog ispita.
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Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Dekan:

.dr.sc. Tomislav Krističevič
Dostavreno:
Imenovanim članovima Povjerenstva — svima
izv.prof.dr.sc. Maja Horvatin — prodekanica za nastavu i studente
Studentska referada, ovdje
Tajništvo, ovdje
Arhiva, ovdje

