ZAPISNIK
sa 07. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u ponedjeljak, 24. ožujka 2014. godine ( akad. god. 2013./14.) s početkom u
12.30 sati u Vijećnici Fakulteta – Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, Daniel Boik, mag.cin, dr.sc. Josipa Bradić, dr.sc.
Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Gordana Furjan Mandić, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov,
dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav
Krističević, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb,
dr.sc. Lidija Petrinović, Josipa Radaš, mag.cin, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Vlatko
Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Opravdano odsutni:
dr.sc. Vesna Babić, Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, Dario
Bašić, mag.cin, Daniel Bok, mag.cin., dr.sc. Asim Bradić, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav
Đurković, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Goran
Marković, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnić, mag.cin., dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi,
dr.sc. Dajana Zoretić.
Sjednicu otvara dr.sc.Kamenka Živčić Marković, predstojnica Zavoda, pozdravljajući
prijedlogom slijedećeg

prisutne s

dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 06. redovite sjednice Zavoda održane 24. veljače 2014.;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27. ožujka
2014. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 24. veljače 2014. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković
daje riječ dekanu dr.sc. Damiru Knjazu, kako bi obavijestio članove Zavoda o provedenom postupku
reakreditacije koji je obavljen od strane Povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje dana
17.ožujka ove godine.
Dekan, dr.sc. Damir Knjaz prvenstveno zahvaljuje svima, a posebno onim zaposlenicima koji su
sudjelovali pri pripremi materijala za postupak reakreditacije, kao i tijeku samog postupka kada je
Povjerenstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje održalo, prema zadanom protokolu, više
sastanaka s različitim skupinama zaposlenika, upravom Fakulteta, studentima, nastavnicima u
znanstveno nastavnim i suradničkim zvanjima, kao i voditeljima znanstvenih projekata. Posebno je
naglasio kako su svi razgovori, prema dobivenim povratnim informacijama, protekli na visokoj razini
zanimiljivosti i stručnosti. U razgovoru uprave Fakulteta s Povjerenstvom istaknuta su neka njihova
zapažanja. Načelno zapažanje je da bi studijski program morao biti koncipiran kao preddiplomski i
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diplomski studij (3+2), a ne kao cjeloviti integrirani studij (5+0), potom je bilo riječi, prema konstataciji
Povjerenstva, o nesrazmjerima broja zaposlenika i to odnosa broja nenstavnog osoblja u odnosu na broj
nastavnika, broja nastavnika u odnosu na broj studenata; kao i kvadraturi nastavnog prostora u odnosu
na broj upisanih studenata. Uprava Fakulteta obrazložila je stavove i mišljenja u svezi s navedenim
zapažanjima, te se može zaključiti da je sam posjet Povjerenstva bio obostrano uspješan. Dekan dr.sc.
Damir Knjaz isto tako ističe kao je Tehnička služba sa svojim zaposlenicima uložila maksimalan trud
kako bi Fakultet ostavio sjajan dojam, posebice što je odisao urednošću i čistoćom (čak većom nego
inače), na čemu im zahvaljuje.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27. ožujak
2014. godine;
Ad.3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Ad 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima završetka
dodiplomskog sveučilišnog studija za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva
„profesor fizičke kulture“ odnosno „profesor kineziologije“
U svezi s ovim točkama dnevnog reda sjednice, prodekan dr.sc. Mario Baić, ukratko obavještava
članove Zavoda da se:
prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije detaljnije preciziraju prava i obveze studenata
prilikom situacija kada su opravdano spriječeni biti na nastavi (zbog bolesti, ozljede, sportskih
obveza, odlaska na stručnu praksu, darivanja krvi, smrtni slučaj u obitelji,..) gdje se predlaže
promjena u Članku 1. Članak 26. i Članku 2. Članak 27. te se uz ostalo uvrštava: „...aktivnog
sudjelovanja odnosno prikupljanja podataka u znanstvenom projektu u kojem sudjeluje
nastavnik Fakulteta... ne mogu izostati više od 50% ukupnog fonda sati nastave svakog
pojedinog oblika nastave (predavanja, seminari i vježbe) određenog predmeta.“;
zbog promjenama u studijskim programima, te zbog prava na završetak studija u okviru 10
godina, generaciji studenata upisanoj 2004./05. godini mora omogućiti završetak studija pod
istim uvjetima kako su studij upisali, kako je definirano u prijedlogu odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o uvjetima završetka dodiplomskog sveučilišnog studija za stjecanje visoke
stručne spreme i stručnog naziva profesor fizičke kulture odnosno profesor kineziologije te se u
Točku I., Točka Ia. dodatno uvrštava: „Iznimno, svi studenti iz točke I. ove Odluke koji neće
završiti upisani studij zaključno do 31. ožujka 2014. godine moći će, ukoliko do isteka
navedenog roka polože ispite iz svih predmeta studijskog programa, predati svoj diplomski rad
na ocjenu i obraniti ga pred imenovanim Povjerenstvom najkasnije do 30. travnja 2014.
godine.“.
Nakon kraće diskusije, Zavod je suglasno prihvatio predložene prijedloge odluka i pravilnika.
Ad 5. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis
pristupnika:
5.1. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
5.2. na stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni)
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U svezi s ovom točkom dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava
Zavod da su u gornja povjerenstva predloženi:
5.1. Povjerenstvo:
doc.dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu, predsjednik
prof.dr.sc. Goran Sporiš, zamjenik predsjednika
doc.dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, članica
doc.dr.sc. Drena Trkulja-Petković, članica,
prof.dr.sc. Branka Matković, članica, te
Tomislav Paripović, predstavnik studenata, član.
5.2. Povjerenstvo:
Prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predstoijnik SCIT-a, predsjednik
Doc.dr.sc. Mario Kasović, zamjenik predsjednika
Doc.dr.sc. Drena Trkulja Petković, članica
Prof.dr.sc. Lana Ružić, članica
Buga Kovač, predstavnica studenata SCIT-a, članica.
Zavod je suglasan s predloženim.
Ad.10.Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Temeljem podnesenih zahtjeva predmetnih nastavnika, predstojnica Zavoda predlaže da Zavod izabere
Danijelu Čuljak, mag. cin, za vanjsku suradnicu na predmetu Atletika (bacanja i skokovi) na
sveučilišnom studiju kineziologije, te
Mateju Magličić, mag.cin, na izbornom predmetu Stolni tenis na sveučilišnom studiju
kineziologije
Zavod je suglasan s navedenim prijedlozima.
Ad.3. Razno
Prodekan za poslovnu politiku i financije dr.sc. Tomislav Krističević dao je kratku informaciju o
tijeku realizacije nabavke nastavne opreme;
nakon kraće rasprave, zaključeno je da Zavod uputi zamolbu organizacijskom odboru Ljetne
škole kineziologa za produženje roka za predaju radova – prijedlog krajnjeg roka za je
15.04.2014.
S obzirom da su točke dnevnog reda iscrpljene Zavod je završio s radom u 13.05 sati, te se
predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković zahvaljuje članovima Zavoda na sudjelovanju.
U Zagrebu, 27.03.2014.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:
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Suzana Dolić-Knok

prof.dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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