ZAPISNIK
sa 11. sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
održane u srijedu, 19. rujna 2014. godine ( akad. god. 2013./14.) s početkom u 12.00 sati u
Vijećnici Fakulteta – Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Mario Baić,
Daniel Bok, prof., mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav
Đurković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, 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. Pavle Mikulić, Marijo Možnik,
mag.cin., dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, Josipa Radaš, prof., dr.sc. Tomica
Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko
Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Saša Vuk, Dajana Zoretić, magcin., dr.sc. Kamenka Živčić
Marković
Opravdano odsutni:
dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin, dr.sc. Josipa Bradić,
dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Dražen Harasin,
dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Luka Milanović, dr.sc. Ivan Segedi,

Predstojnica Zavoda za kineziologiju sporta dr. sc. Kamenka Živčić Marković pozdravila je
prisutne te predložila Dnevni red koji je i prihvaćen.
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. redovite sjednice Zavoda održane 28. svibnja 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08. srpnja
2014. godine;
3. Razno.

Ad 1.
Obzirom da primjedbi na zapisnik nije bilo, zapisnik sa 10. redovite sjednice Zavoda
održane 28. svibnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.
Predstojnica Zavoda upoznala je članove Zavoda da će 10. sjednica Fakultetskog
vijeća u akad. 2013./14. god. biti održana 18. rujna 2014. godine. Na dnevnom redu sjednice
Fakultetskog vijeća nalaze se i neke točke koje Zavod treba raspraviti.

Točka Ad 2. sjednice FV
Pročelnik SCIT-a dr.sc. Hrvoje Sertić pod ovom točkom dao je izvješće o rezultatima
prijemnog ispita u jesenskom roku za upis na izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera
gdje je 159 kandidata pristupilo prijemnom ispitu od čega 1 nije prošao razredbeni prag te je
time popunjeno svih 116 slobodnih mjesta za upis na stručni studij. Zahvalio je također
svima za popularizaciju stručnog studija te naglasio potrebu semestralnog ispitivanja i
ocjenjivanja na redovitom studiju za izobrazbu trenera.
Zavod je prihvatio ovo izvješće.

Točka Ad 3. sjednice FV
Pod ovom točkom dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu i studente dao je objašnjenje
Prijedloga općih propozicija u svezi s postupkom imenovanja i angažiranja vanjskih suradnika
u nastavi gdje je naglasio nužnost prijavljivanja i imenovanja vanjskih suradnika prije početka
nastave, kako bi se na vrijeme mogao napraviti plan nastave te poštovati traženja Sveučilišta
vezana uz vanjske suradnike. Jednako tako, ugovori sa vanjskim suradnicima potpisivati će se
prije početka nastave.
Zavod je prihvatio ovaj prijedlog te ga upućuje na Fakultetsko vijeće.
Točka Ad.5. sjednice FV
Pod ovom točkom dr.sc. Mario Baić prodekan za nastavu također je dao informaciju o
početku nastave za redoviti sveučilišni integrirani studij sa 6.10.2014. godine što je u skladu
sa sveučilišnim kalendarom nastave i ispita.
Zavod je prihvatio ovu informaciju.

Točka Ad.6. sjednice FV
Zavod za kineziologiju sporta podržava prijedlog Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja
kojim se studentima II. godine sveučilišnog studija kineziologije omogućava bezuvjetni upis u
višu godinu studija zbog nemogućnosti paralelnog izvođenja starog i novog programa studija.
Konačnu odluku o ovom pitanju donijet će Fakultetsko vijeće.
Točka Ad 10. sjednice FV

Za izbor Josipe Radaš u znanstveno zvanje znanstveni suradnik imenuje se povjerenstvo:

1. dr.sc. Gordana Furjan-Mandić – predsjednica, Kineziološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
2. dr.sc. Kamenka Živčić Marković, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. dr.sc. Snežana Bjelić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Sveučilište u Banja Luci, BiH.
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Točka Ad 13. sjednice FV
Zavod podržava izbor ili reizbor vanjskih suradnika
Saša Šolja – Sportska Gimnastika
Nenad Zvonarek – Rukomet
Lucija Kolić – Atletika
Renata Švigir Potroško – Atletika
Iva Borović – Košarka
Luka Leško – Judo
Dario Franjić - Judo
Nenad Kutro – Judo
Davor Rožac – Judo
Đurđa Podvorac – modul OKT (ž)

Ad 3. Razno
-

-

-

-

-

-

Dr.sc. Damir Knjaz, dekan informirao je Zavod o postupku internog audita koji je
trenutno u tijeku na Fakultetu u cilju dobivanja certifikata ISO 2001, a u cilju uređenja
administrativnog, pravnog i financijskog sustava na Fakultetu.
Dr.sc. Mario Baić izvijestio je Zavod o seminaru vezanom uz e-učenje koji će se održati
22.9.2014. te pozvao sve zainteresirane da se na isti prijave. Također, 24.9.2014.
godine održat će se seminar na temu Poučavanje utemeljeno na ishodima učenja.
Dr.sc. Željko Hraski uputio je pitanje vezano uz izjednačavanje broja studentica i
studenata u nastavnim grupama. Nakon kratke rasprave zaključeno je da to trenutno
nije moguće realizirati obzirom da broj upisanih studenata i studentica nije
podjednak. Kada se postigne takvo izjednačenje bit će moguće realizirati ovakvu
nastavu.
Dr.sc. Dinko Vuleta uputio je pitanje vezano uz valorizaciju viška sati koje nastavnici i
suradnici izvode preko norme na svim vrstama studija. Na ovo pitanje dekan, dr.s.c
Damir Knjaz dao je objašnjenje kako uprava priprema prijedlog novog Pravilnika o
raspolaganju vlastitim sredstvima Fakulteta čija prva verzija će biti dostavljena na
raspravu do kraja 2014. godine. Novim pravilnikom razriješile bi se sve nedoumice
vezane uz valorizaciju povećanog opterećenja nastavnika i suradnika.
Dekan dr.sc. Damir Knjaz izvjestio je Zavod da je Fakultet u procesu potpisivanja
sponzorskog ugovora sa tvrtkom „Kineta“ koja se bavi nabavkom sitne opreme koja
se koristi u nastavi, te je pozvao sve zainteresirane da dostave popis potrebne
opreme, a koja se može naći u katalogu navedene firme u Dekanat Fakulteta, što je
prije moguće kako bi se mogla realizirati dogovorena donacija.
Zavod za kineziologiju sporta podržava inicijativu prof.dr.sc. Nenada Marelića da se
prof.dr.sc. Vladimir Janković kandidira za godišnju nagradu „Franjo Bučar“.

Sjednica je završena u 12,50 sati.

Zapisničar

Predstojnica Zavoda

Natalija Babić

prof.dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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