ZAPISNIK
sa 07. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 05.
svibnja 2014. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Mario Kasović, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Boris Neljak,
dr.sc. Darija Omrčen, Hrvoje Podnar, mag.cin., dr.sc. Goran Sporiš, mr. Zlatko Šafarić, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.
Dario Škegro, dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc. Drena Trkulja-Petković, Ana Žnidarec-Čuković, prof.

Odsutni (opravdano):
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Danijel Jurakić, Ivan Krakan, mag.cin dr.sc. Vladimir
Medved, dr.sc. Dario Novak, dr.sc. Vilko Petrić, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Franjo Prot, dr.sc. Tatjana Trošt
Bobić,
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Zavoda održane 25. ožujka 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08.05.2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Zavoda održane 25.03.2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 25.03.2014. godine usvojen je bez primjedbi.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08.05.2014.godine.

Ad.2./4. Prijedlog plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Kineziološkog
fakulteta za 2014. godinu;

Kratku informaciju u svezi s ovim prijedlogom iznio je predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, uz napomenu da je
ovaj plan nužno donijeti i prihvatiti s obzirom na važeće zakonske odredbe.

Zavod suglasno prihvaća predloženi plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Kineziološkog fakulteta za 2014. godinu.
Ad.2./4. Prijedlog odluke o otvaranju predmeta na engleskom jeziku na sveučilišnom studiju
kineziologije u akad. 2014./15. godini;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda sjednice, predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš ukratko
obavještava članove Zavoda da je u tijeku prikupljanje prijedloga predmetnih nastavnika koji za
akademsku 2014./15. godinu žele predmet na sveučilišnom studiju kineziologije predavati na engleskom
jeziku, te da je nužno takav zahtjev dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju u daljnju proceduru.
U diskusiji koja se razvila sudjelovali su dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Dragan Milanović,
zaključeno je da se predloži održavanje tematske sjednice na kojoj bi se raspravili problemi u svezi s
izvođenjem nastave/vježbi zbog velikog broja izbornog predmeta, neusklađene satnice, obveza izvođenja
vježbi izvan Fakulteta (Kineziološka metodika).
Zaključeno je da se ovakav prijedlog uputi kako Povjerenstvu za nastavu i studentska pitanja tako i
Povjerenstvu za unapređenje kvalitete nastave, kako bi se iznašla rješenja za evidentne probleme koji se
pojavljuju prilikom realizacije nastave nekih predmeta.
Ad.2./5. Međunarodna suradnja
U svezi s ovom točkom dnevnog reda dr.sc. Goran Sporiš upućuje zamolbu predsjedniku Organizacijskog
odbora Konferencije o kineziologiji koja se održava 22. do 25. ovog mjeseca u Opatiji, prof.dr.sc. Draganu
Milanoviću, da obavijesti članove Zavoda o tijeku organizacije ovog skupa, na kojem će sudjelovati
eminentni stručnjaci kako iz Hrvatske tako i inozemstva. Prof.dr.sc. Milanović obavještava članove
Zavoda da je izrada Zbornika radova u završnoj fazi, zahvaljuje svima autorima i voditeljima sekcija na
uloženom trudu, te daće biti objavljen supplement časopisa Kineziologija sa 19 radova. Koristi priliku da
pozove sve da sudjeluju u radu Konferencije, bez obzira da li imaju prihvaćen rad.
Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš potom je ukratko iznio aktivnosti koje se provode u okviru Ureda
za međunarodnu suradnju, te upućuje članove Zavoda da se aktivnosti prate na web stranici Fakulteta –
Ureda za međunarodnu suradnju, gdje će dobiti potrebne informacije i pomoć.
Ad.2./7. Dr.sc. Darko Katović – izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetskog
vijeća u svezi s provedenim izborom imenovanog zaposlenika u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistent odnosno viši asistent za predmet Kvantitativne metode na
sveučilišnom studiju kineziologije
Predstojnik Zavoda u svezi s ovom točkom dnevnog reda obavještava članove Zavoda da je prijedlog
članova Zavoda dr.sc. Franje Prota i dr.sc. Vladimira Medveda (koji sjednici nisu nazočni, ali su zamolili
da se isto iznese), da glasovanje u svezi s prihvaćenjem izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva bude
tajno, te da se izvidi zakonska mogućnost sudjelovanja predstavnika u tom glasovanju.

Zavod jednoglasno prihvaća ovaj prijedlog.
Ad.2./11. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove Zavoda o prijedlogu da se za vanjsku suradnicu na predmetima:
1. Metodologija kineziologijskih istraživanja
2. Orijentacija i selekcija u kineziologiji
3. Sistematska kineziologija
4. Research Methodology of Kinesiology
5. Osnove kinezioloije
izabere LUCIJA MUDRONJA, mag. cin, te za vanjskog suradnika na predmetima:
1. Metodologija kineziologijskih istraživanja
2. Orijentacija i selekcija u kineziologiji
Izabere primdr.sc. MLADEN MIŠKULIN, dr.med.,
i to na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije kao i na stručnom
studiju SCIT-a.
Zavod je suglasan s ovim prijedlozima.
Ad.3. Razno
Doc.dr.sc. Pavle Mikulić pod ovom točkom dnevnog reda postavlja upit u svezi sa provedbom Operativnog
plana rješavanja kadrovskih problema Fakulteta u razdoblju 2012. – 2022. godine, a nakon održanog
sastanka znanstvenih novaka.
Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanela Škorić i dr.sc. Dragan Milanović
konstatirano je da Fakultet postupa sukladno prihvaćenom Operativnom planu te da je već upućen
zahtjev putem Sveučilišta prema Ministarstvu za 4 docentska radna mjesta, ali s obzirom na postojeće
zakonske nelogičnosti, teško je prognozirati ishod rješavanja aktualne kadrovske problematike na
Fakultetu.
Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 13.05 sati.

Zapisnik izradila:
Suzana Dolić-Knok

U Zagrebu, 06.05. 2014.

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

