ZAPISNIK
sa 08. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u utorak, 06. svibnja 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. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, Daniel Boik, mag.cin, dr.sc. Josipa
Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Gordana
Furjan Mandić, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin
Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc.
Nenad Marelić, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik,
mag.cin., dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, Josipa Radaš, mag.cin,
dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka
Vlašić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta.
Opravdano odsutni:
Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin,
dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Dajana Zoretić, dr.sc. Kamenka Živčić
Marković
Sjednicu otvara dr.sc. Nenad Marelić, zamjenik predstojnice Zavoda, pozdravljajući
prijedlogom slijedećeg

prisutne s

dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 07. redovite sjednice Zavoda održane 24. ožujka 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08.svibnja
2014. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 24. ožujka 2014. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08.svibnja
2014. godine;
Ad.2. / 6.
Međunarodna suradnja
Dr.sc. Goran Oreb izvijestio je članove Zavoda o pripremljenim bilateralnim sporazumima o suradnji sa
sveučilištima iz Finske, Francuske, Njemačke, Australije i Italije. Također je istaknuo da je postignut
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dogovor sa Franjevcima u BiH kojima se otvara mogućnost korištenja njihovog Samostana na Badiji za
nastavu na terenu iz Sportova na vodi, te o pripremi sporazuma o suradnji s gradom Korčula. Također
je obavijestio članove da je pripremljen vizualni identitet projekta PONS SPORTICUS Croatia, koji bi
trebao zaživjeti od rujna ove godine, a projekt je vezan uz Erasmus +.
Ad.2./8. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja
Zavod je suglasan s izvješćem i prijedlogom Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora dr.sc. Dražena Harasina.
Ad.2./9. Izbori u suradnička zvanja
Zavod je suglasan s izvješćem i prijedlogom Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u
suradničko zvanje poslijeddoktoranta dr.sc. Daniela Boka.
Ad.2./11- Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Zavod je suglasan s prijedlozima predmetnih nastavnika za izbor vanjskih suradnika i to:
-

Katarinu Turčinović (Zubčić) mag.cin. za vanjsku suradnicu na predmetu Plivanje, izborim
predmetima Ronjenje na dah i Spašavanje života na vodi, na sveučilišnom studiju kineziologije i
stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Igora Božića,prof., za vanjskog suradnika na predmetu Skijanje na sveučilišnom studiju
kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera.

Ad.3. Razno
Dr.sc. Vesna Babić upućuje zamolbu da sve informacije koje se u bilo kojem obliku (odluke,
pravilnici, informacije, obavijesti..) objavljuju na web stranici Fakulteta, budu pročišćene i
konačne;
Dr.sc. Željko Hraski postavlja pitanje o mogućnosti pokretanja postupka izbora u znanstvenonastavna zvanja bez obzira na suglasnost nadležnog Ministarstva, odnosno mogućnost
priznavanja stečenog zvanja.nakon potvrde izbora na Matičnom povjerenstvu. U raspravi u
kojoj su sudjelovali dekan dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, prodekan i dr.sc.
Željko Hraski istaknuto je da nadležno ministarstvo ne daje suglasnosti za napredovanja
odnosno isto se vezuje uz radno mjesto, te da se treba pridržavati Zakona o znanstvenoj
djelatnosti.
Pročelnik SCIT-a dr.sc. Hrvoje Sertić obavijestio je nazočne o Danu otvorenih vrata koji će se
na Fakultetu održati 07.05.2014., Prijave za upise na SCIT su u tijeku i traju do 06. lipnja 2014.
Obavještava da je provedena kvalitetna promidžba SCIT-a diljem Hrvatske, te da postoji i
mogućnost otvaranja dislociranih studija:
Dr.sc. Dragan Milanović obavijestio je nazočne o tijeku priprema za provedbu Međunarodne
konferencije u Opatiji koja će se održati od 22.-25.svibnja na kojoj je prijavljeno 34 zemlje
sudionice. Upućuje zamolbu da se u čim većem broju odazovu i prijave za sudjelovanje na
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Konferenciji. Također upućuje zahvalu svima koji su sudjelovali u organizaciji ali i pri pripremi
izrade zbornika radova.
Dr.sc. Damir Knjaz, dekan konstatira da je opremanje prostora kao i nabavka nastavne opreme
pri kraju te upućuje nazočne da ga obavijeste ukoliko je potrebno još nešto realizirati (dr.sc.
Gordana Furjan-Mandić – ormari za pohranu, te dr.sc. Goran Oreb – ozvučenje – u tijeku, dr.sc.
Maja Horvatin-Fučkar – prijedlog za fiksne projektore u dvoranama). Dekan također potiče
članove Zavoda na prijedloge kojima se može unaprijediti nastavni i stručni rad na Fakultetu;
Dr.sc. Gordana Furjan-Mandić predlaže da se provedba cjelokupne nastave na Fakultetu, bez
obzira na predmete izvodi na heterogenim grupama (studentice i studenti zajedno);
− Dr.sc. Nada Grčić-Zubčević postavlja upit o tzv. tečajevima za stjecanje kvalifikacija u sportu,
bivšem V. stupnju obrazovanja koji će Fakultet ubuduće provoditi u okviru SCIT-a. Dr.sc.
Ljubomir Antekolović obavještava da je u tijeku izrada planova i programa a da potom treba
uputit cjelovit zahtjev za izdavanje dopusnice.
S obzirom da su točke dnevnog reda iscrpljene Zavod je završio s radom u 13.020 sati.

U Zagrebu, 17.05.2014.

Zapisnik vodila:

Zamjenik Predstojnice Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

prof.dr.sc. Nenad Marelić
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