ZAPISNIK
sa 10. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 16.
rujna 2014. godine s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Pavle Mikulić, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc. Vilko Petrić, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanela
Škorić, Ana Žnidarec-Čuković, prof.
Ostali prisutni: dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu
Odsutni (opravdano):
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Mario Kasović, Ivan Krakan, mag.cin., dr.sc. Boris Neljak,
dr.sc. Dario Novak, dr.sc. Franjo Prot, mr. Zlatko Šafarić, dr.sc. Sanja Šalaj, dr. Dario Škegro, dr.sc. Tatjana Trošt
Bobić, dr.sc. Drena Trkulja-Petković
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Zavoda održane 07.srpnja 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 18. rujna .2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 09. sjednice Zavoda održane 07.07.2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 07.07.2014. godine usvojen je bez primjedbi.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 18. rujna 2014.godine.

Ad.2./2. izvješće o održanom razredbenom ispitu u srpanjskom i rujanskom roku i upisu kandidata na:



Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije;
Redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u akademskoj 2014./15.godini.
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Kratko izvješće i informacije o provedenim razredbenim postupcima kao i upisima u srpanjskom i rujanskom roku
ove godine iznio je dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studentska pitanja.

Ad. 2./3. Prijedlog općih propozicija u svezi s postupkom imenovanja i angažiranja vanjskih suradnika u
nastavi sveučilišnog studija kineziologije i stručnog studija za izobrazbu trenera

U svezi s ovom točkom dnevnog reda, prodekan dr.sc. Mario Baić je dao objašnjenje prijedloga općih propozicija,
te je posebno istaknuo nužnost prijavljivanja i imenovanja vanjskih suradnika prije početka nastave zbog izrade
plana nastave i prijave vanjske suradnje Sveučilištu u Zagrebu. Također je istaknuo da će se ugovori s vanjskim
suradnicima potpisivati prije početka nastave.
Nakon rasprave koja se razvila, a u kojoj je posebno istaknuto je da je evidenciju održane nastave na redovitom
stručnom studiju za izobrazbu trenera potrebno voditi putem kartice i da je potrebno riješiti način evidencije
provođenja nastave izvan objekta Fakulteta, Zavod je suglasno prihvatio Prijedlog općih propozicija.

Ad.2./4. Prijedlog programa izbornog predmeta Terapijsko jahanje na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.
Predstojnik Zavoda obavijestio je članove Zavoda u svezi s ovom točkom dnevnog reda da su dr.sc. Dubravka
Ciliga, kao nositeljica predmet i njezini suradnici dr.sc. Liedija Petrinović, Dragana Blažević i Dejan Gogić, izradili
program izbornog predmeta Terapijsko jahanje na sveučilišnom i stručnom studijskom programu studija.
Zavod je suglasan s prijedlogom ovog programa.

Ad.2./5. Prijedlog odluke o rasporedu:




Nastave, ispitnih rokova i blagdana na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije i na redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini;
Predmeta po semestrima u akademskoj 2014./15. godini na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Predmeta u zimskom semestru ak. 2014./15. godine na redovitom stručnom studiju za izobrazbu
trenera;

Prijedlog gornjih odluka ukratko je obrazložio prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić istaknuvši da nastava u
zimskom semestru ovoj akademskoj godini započinje 06. listopada 2014. i traje do 30.01.2015. godine, s time da
je Dan Fakulteta 03.studenog 2014. godine. Točan raspored blagdana i neradnih dana je specificiran u odluci, kao
i termini zimskog ispitnog roka i upisa, te redovitog ljetnog i jesenskog ispitnog roka. Također je članove Zavoda
obavijestio o rasporedu predmeta po semestrima u ak. 2014./15. godini, te o rasporedu predmeta I. i III. (zimskog
semestra) na redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini.

Nakon kraće diskusije Zavod je suglasno prihvatio gornje prijedloge kako je navedeno, uz napomenu da je
nužno formirati stalna ispitna povjerenstva za ovu akademsku godinu.

Ad.2./6. Prijedlog odluke o uvjetima upisa studenata II. godine sveučilišnog studija kineziologije u višu
godinu studija u akademskoj 2014./15. godini
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Obrazloženje ove Odluke kojima se ovoj generaciji studenata iznimno odobrava bezuvjetan upis u III. godinu studija
dao je prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić, nakon čega je Odluku Zavod suglasno prihvatio.

Ad.2./7. Prijedlog odluke o imenovanju koordinatora (voditelja) studenata po godinama studija na
sveučilišnom studiju kineziologije.
Nakon izvješća o predloženim koordinatorima studenata po godinama studija koje je dao predstojnik Zavoda,
Zavod suglasno prihvaća ovu odluku.

Ad.2./8. Međunarodna suradnja
Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove Zavoda o aktivnostima koje se provede u okviru Ureda
za međunarodnu suradnju, te upućuje članove da se za sve informacije obrate u Ured.

Ad.2./9. Dr.sc. Marija Rakovac – izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta
imenovane za ponovnim zasnivanjem radnog odnosa (na određeno vrijeme) na Kineziološkom fakultetu u
Zagrebu u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand u znanstvenom području biomedicine
i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, za predmet
Funkcionalna anatomija na sveučilišnom studiju kineziologije.
Dr.sc. Goran Sporoiš ukratko obavještava članove Zavoda o pozitivnom izvješću i prijedlog Stručnog povjerenstva
u svezi s radnim statusom dr.sc. Marije Rakovac.

Predstojnik Zavoda potom predlaže Zavodu razmatranje nadopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća i to kako
slijedi.

Ad.1. Nadopune
Prijedlog pravilnika o uredskom poslovanju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Nakon kratke informacije dr.sc. Gorana Sporiša, Zavod suglasno prihvaća ovaj prijedlog.

Ad.2. Nadopune
Prijedlog pravilnika o korištenju pečata, žiga i znaka Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zavod suglasno prihvaća ovaj prijedlog Pravilnika.

Ad.3. Nadopune
Prijedlog odluke o osnivanju, djelokrugu i načinu rada Odbora za doktorske studije
Zavod suglasno prihvaća ovaj prijedlog odluke.
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Ad.5. Nadopune
Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s imenovanjem novih članova stalnog ispitnog
povjerenstva za provođenje komisijskih ispita iz predmeta:



Obveznog modula Kineziologija u edukaciji
Biomehanika.

Prijedlog nositelja predmeta obveznog modula Kineziologija u edukaciji prof.dr.sc. Borisa Neljaka za imenovanje
doc.dr.sc. Pavla Mikulića i doc.dr.sc. Petra Barbarosa Tudora za članove stalnog ispitnog povjerenstva, Zavod je
suglasno prihvatio.

Prijedlog doc.dr.sc. maria Kasovića za imenovanje dr.sc. Vladimira Medveda, dr.sc. Maria Kasovića, dr.sc.
Ljubomira Antekolovića i dr.sc. Tomislava Krstičevića za članove stalnog ispitnog povjerenstva za provođenje
komisijskih ispita iz predmeta Biomehanika Zavod je suglasno prihvatio.

Ad.6. Nadopune
Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja dr.sc.
Sanji Šalaj za samostalno izvođenje predavanja kao i za samostalno završno ispitivanje studenata
uključujući i pravo na davanje konačne ocjene o položnom ispitu iz predmeta:


Teorija treninga na sveučilišnom studiju kineziologije



Teorija i metodika treninga na stručnom studiju za izobrazbu trenera.

Nakon kratkog obrazloženja nositelja predmeta dr.sc. Dragana Milanovića Zavod je suglasno prihvatio prijedlog u
svezi s davanjem privremenog ovlaštenja dr.sc. Sanji Šalaj za samostalno izvođenje predavanja kao i za
samostalno završno ispitivanje studenata uključujući i pravo na davanje konačne ocjene o položnom ispitu iz
predmeta Teorija treninga na sveučilišnom studiju kineziologije i Teorija i metodika treninga na stručnom studiju
za izobrazbu trenera.

Ad.7. Nadopune
Izbori u znanstveno-nastavno zvanja
U svezi sa zamolbom dr.sc. Gorana Markovića za pokretanje postupka za njegov izbor u znanstveno-nastavno
zvanje i radno mjesto izvanrednog ili redovitog profesora za područje društvenih znanosti polje kineziologije grana
– predmet Sistematska kineziologija – Motorička kontrola, Zavod suglasno predlaže Stručno povjerenstvo u
sastavu: prof.dr.sc. Vladimir Medved, predsjednik te članovi dr.sc. Dragam Milanović i dr.sc. Damir Sekulić
(Kineziološki fakultet u Splitu).

Ad. 9 Nadopune
Prijedlozi Zavoda u svezi s izborom vanjskih suradnika
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Predstojnik Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlogom predmetnog nastavnika dr.sc. Borisa Neljaka, za
ponovno imenovanje vanjskih suradnika za predmete obveznog modula Kineziologija u edukaciji (IPDSSK), i to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vesna Alikafić, prof.
Violeta Bakić, prof.
Magda Bujan, prof.
Tomislav Busch, prof.
Hrvoje Đurak, prof.
Meri Matušan, prof.
Dubravka Skočaj, prof.

te za izbor Hrvoja Podnara, prof. i Đine Brlečić, prof. za vanjske suradnike na istom predmetu.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.

Također, Zavod suglasno podupire prijedlog nositeljice predmeta dr.sc. Dubravke Miljković za imenovanje vanjske
suradnice Maje Lisska, prof. na predmetima Pedagogija i Didaktika.

Pod ovom točkom dnevnog reda prodekan dr.sc. Mario Baić upućuje članove Zavoda da pokrenu postupke izbora
na predmetima na kojima nisu izabrani a izvode nastavu, a predstojnik Zavoda upućuje da Povjerenstvo za nastavu
i studente sačini listu iz koje će biti vidljiva pokrivenost predmeta izabranim nastavnicima., a što bi bilo dobro učiniti
i za vanjske suradnike.

Ad.3. Razno
Na upit dr.sc. Mirne Andrijašević prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić obavještava članove Zavoda će i ove
akademske godine nastava započinjati u 7.30 sati ujutro, te da u tom pogledu nije moguća promjena.
Dr.sc. Vladimir Medved postavlja upit za pokretanje postupka izbora vanjskog suradnika dr.sc. Božića na
predmetu Biomehanika u zvanje docenta.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 13.18 sati.

Zapisnik izradila:

Predstojnik Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

prof.dr.sc. Goran Sporiš

U Zagrebu, 24.09. 2014.
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