ZAPISNIK
sa 10. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 14. srpnja 2015. godine (akad. god. 2014./15.) s početkom u
10.45 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Petar Barbaros
Tudor, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Nada
Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz,
dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc.
Lidija Petrinović, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko
Vučetić, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Josipa Bradić,
mag.cin, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić (opr.), dr.sc. Dražen
Harasin, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar (opr.), dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Tomislav Krističević
(opr.), dr.sc. Goran Marković (opr.), dr.sc. Bojan Matković (opr.), dr.sc. Dragan Milanović
(opr.), dr.sc. Katarina Ohnjec (opr.), dr.sc. Goran Oreb (opr.), dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc.
Hrvoje Sertić (opr.), dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta (opr.), dr.sc. Dajana Zoretić
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 09. redovite sjednice Zavoda održane 15. lipnja 2015.
godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 14.
srpnja 2015. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 09. sjednice Zavoda održane 15. lipnja 2015. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 18. lipnja
2015. godine;
Ad. 2./2. Informacija o održanom razredbenom postupku za upis pristupnika na:
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije,
- redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera,
U akademskoj 2015/26. godine;
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Prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda o uspješno
provedenim razredbenim postupcima, zahvaljujući se svim profesorima i suradnicima na
kvalitetno obavljenom poslu.
Ad. 2./3. Prijedlog odluke o uvjetima upisa studenata III. (treće) godine sveučilišnog studija
kineziologije u višu godinu studija u akademskoj 2015./16. godini:
Prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda da se Prijedlog ove
odluke odnosi na studente koji su upisali po starom studijskom programu, kojom bi se
omogućio bezuvjetan upis studenata na IV., a na V. godinu studija biti će razmatrano na
jednoj od sljedećih sjednica Povjerenstva za nastavu i studente.
S predloženom odlukom članovi Zavoda su se jednoglasno složili.
Ad. 2./7. Prijedlozi zavoda u svezi imenovanja vanjskih suradnika
Zamjenica predstojnice Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje
postupaka izbora vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika za:
Aristeu Gašpić, prof. za izvođenje nastave u okviru predmeta: Plivanje, Plivanje 1 i
2, te Izbornim predmetima: Ronjenje na dah i Spašavanje života na vodi na
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS), te na predmete specijalnosti na studiju Plivanje Stručnog studija za
izobrazbu trenera (SCIT);
Veroniku Habunek, prof. za izvođenje nastave na predmetu Metodika treninga s
opterećenjem na Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SCIT)
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad. 3. Razno
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo diskusije.
Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju i želi im da ugodno provedu godišnji odmor.
Zavod je završio s radom u 11.12 sati.
U Zagrebu, 14.7.2015.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Jadranka Vlašić

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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