ZAPISNIK
sa 1. redovne sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2017./18. godini, održane 25.
listopada
2017. godine s početkom u 12.30 sati u Predavaonici br. 9. Kineziološkog fakulteta, Zagreb,
Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
Dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Boris Neljak,
dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Hrvoje Podnar, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Dario Škegro, dr.sc.
Sanela Škorić, dr.sc. Tatjana Trošt-Bobić.

Odsutni (uz obavijest):
dr.sc. Zrinko Čustonja, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Mario Kasović, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc.
Drena Trkulja Petković
Odsutni (bez obavijesti)
dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Maroje Sorić
1.redovitu sjednicu Zavoda u akademskoj 2017./18. godini otvara predstojnica Zavoda dr.sc.Lidija Petrinović,
pozdravlja prisutne i predlaže da se glasovanje za postupak izbora zamjenice predstojnika Zavoda za razdoblje
akademske 2017./18. i 2018./19. godine završi prije prelaska na dnevni red ove sjednice. Imenovano Povjerenstvo
u sastavu dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Dario Škegro i dr.sc. Goran Sporiš će nakon što članovi Zavoda glasaju
prebrojati listiće i izvijestiti članove Zavoda o rezultatima izbora. Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Predstojnica Zavoda potom predlaže da se usvoji slijedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 9. redovite sjednice Zavoda održane 19.9.2017. ;
2. Izbor zamjenice predstojnice Zavoda za razdoblje akademske 2017/18. i 2018/19. godine;
3. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 26.10.2017.
godine
4. Ostalo.
Dnevni red je prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa sjednice 9. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju održane 25. listopada 2017.
prihvaćen je bez primjedbi.
Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja za izbor zamjenice predstojnice Zavoda započinje s radom, uz
napomenu da se ne bira za područje nastave, već za područje.

Ad.3. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za

20.rujna 2017. godine;

Predstojnica Zavoda obavještava nazočne da su za ovu sjednicu Fakultetskog vijeća predviđena
imenovanja kako slijedi:
3.1. Izbor četvorice zamjenskih članova u Vijeće društveno-humanističkog područja Sveučilišta u
Zagrebu (dalje u tekstu: VDHP) za mandatno razdoblje ak. 2017./18. – 2020./21. god.
3.1.1. Prijedlog dekana Fakulteta,
3.1.2. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru zamjenskih članova
u VDHP (3 člana Povjerenstva – iz svakog zavoda po jedan)
3.1.3. Donošenje odluke o izboru četvorice zamjenskih članova u VDHP (tajno glasovanje članova
FV u znanstveno-nastavnom zvanju i predstavnika nastavnika u nastavnom zvanju);
Pod ovom točkom glasovanje za zamjenike članova u Vijeće društveno-humanističkog područja može se obaviti
ranije u dekanatu, a prijedlozi su predstojnici Zavoda, te prodekan za kvalitetu. U izborno povjerenstvo imenovana
je dr.sc. Sanela Škorić, u funkciji predsjednice.
Zavod je suglasan sa izloženim.
4.1. Izbor pomoćnika predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera
za pitanja organizacije studija i nastave i za poslovnu politiku i financije
4.1.1. Prijedlog dekana Fakulteta,
4.1.2. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru pomoćnika predstojnika
SCIT-a (3 člana Povjerenstva - iz svakog zavoda po jedan član),
4.1.3. Donošenje odluke o izboru pomoćnika predstojnika SCIT-a (tajnim glasovanjem članova
Fakultetskog vijeća);
Za funkciju pomoćnika predstojnika SCIT-a prijedlog dekana je imenovanje doc.dr.s. Tomislava Đurkovića za
pomoćnika za politiku i financije i doc.dr.sc. Ivana Segedija za pomoćnika za pitanja organizacije studija i nastave.
Predstojnica Zavoda ističe da će se na sjednici Fakultetskog vijeća provesti postupak izbora.
Zavod je suglasan sa ovim prijedlozima.
Ad.3.8. Izvješće i prijedlog stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta pristupnika za izbor
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih
znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija za predmet
Povijest sporta na sveučilišnom studiju kineziologije;
Dr.sc. Lidija Petrinović ističe da je Stručno povjerenstvo pripremilo izvješće i prijedlog za izbor dr.sc. Daria Škegre
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih znanosti, znanstveno polje
kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija za predmet Povijest sporta na sveučilišnom studiju
kineziologije.

Ad.3.10. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s imenovanjem članova stručnog
povjerenstva za provođenje postupka izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i
na radno mjesto DOCENT za predmete Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih
istraživanja na sveučilišnom studiju kineziologije;

U suglasju s imenovanim nastavnicima, predlaže se povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Goran Sporiš, predsjednik
te prof.dr.sc. Mario Kasović i prof.dr.sc. Ivan Prskalo za provedbu postupka izbora. Zavod je suglasan s ovim
prijedlogom.
Ad.3.11. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s pokretanjem postupka i
raspisivanjem natječaja za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto PREDAVAČ ili
VIŠI PREDAVAČ u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena
grana kineziološka edukacija za predmete obveznog modula Kineziologija u edukaciji
na Sveučilišnom studiju kineziologije;
Na prijedlog predmetnog nastavnika dr.sc. Lidija Petrinović predlaže Povjerenstvo u sastavu:
prof.dr. sc. Boris Neljak, prof.dr. sc. Mirna Andrijašević, i dr. sc. Biljana Trajkovski, docentica Učiteljskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, članica Povjerenstva. Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.3.13. Marijana Briški Gudelj, dipl.bibl., voditeljica Centra za bibliotečno-informacijsku i izdavačku
djelatnost, prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s davanjem privremenog
ovlaštenja za izvođenje dijela nastave (seminarska nastava i vježbe) iz predmeta Sistematska
kineziologija i Metodologija kineziologijskih istraživanja i na njihovim izvedenicama na engleskom
jeziku na sveučilišnom studiju kineziologije kao i iz predmeta Osnove kineziologije na stručnom
studiju za izobrazbu trenera;
Dr.sc. Lidija Petrinović obrazlaže zamolbu predmetnog nastavnika dr.sc. Gorana Sporiša da se Marijani Briški
Gudelj, dipl.bibl. privremeno dopusti i ovlasti za izvođenje dijela nastave. Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.

Ad.3.15. Prijedlog zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s imenovanjem članova stalnog
ispitnog povjerenstva za komisijske ispite iz predmeta Motorička kontrola i njihovih zamjenika;
Za članove ispitnog povjerenstva predlažu se:
1. doc.dr.sc. Pavle Mikulić
2. prof.dr.sc. Goran Marković
3. doc.dr.sc. Davor Šentija
4. doc.dr.sc. Mario Kasović
5. doc.dr.sc. Marija Rakovac
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2.14. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Predstojnica Zavoda obavještava članove Zavoda da su za ovu sjednicu Zavoda pristigli slijedeći prijedlozi za
imenovanjem vanjskih suradnika:


IVE TODORIĆ, mag.oec., vanjskim suradnikom za predmet Ekonomika i menadžment sporta – IPDSSK



LUKE BLAŽEVIĆA, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmete Teorija treninga – IPDSSK; Motorička
znanja djece – IPDSSK



TOMISLAVA BLAŽANOVIĆA, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmet Teorija treninga – IPDSSK



ANE TIHI PRAJDIĆ, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmet Motorička znanja djece – IPDSSK



FILIPA MATKOVIĆA, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmet - Predmeti obveznog modula
Kineziologija u edukaciji – IPDSSK



DARIA MARAVIĆA, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmete Kineziterapija – IPDSSK; Prilagođene
tjelesne aktivnosti – IPDSSK; Kineziološke aktivnosti osoba s invaliditetom – IPDSSK



SANDRA VENIERA, mag.cin., vanjskim suradnikom za predmete Metodika i programiranje
kineziterapijskih postupaka I i II – IPDSSK

Zavod je suglasan sa navedenim imenovanjima.
Ad.2. Izbor zamjenice predstojnice Zavoda za razdoblje akademske 2017/18. i 2018/19. godine;
Povjerenstvo za provođenje postupka izbora zamjenice predstojnice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju za
razdoblje akademske 2017./18. i 2018./19. godine u sastavu dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Dario Škegro i dr.sc. Goran
Sporiš podnosi izvješće provedenim izborima, konstatirajući da je predložena kandidatkinja doc.dr.sc. Sanela
Škorić dobila ukupno 14 glasova od ukupno 20 članova Zavoda te je time izabrana za zamjenicu predstojnice
Zavoda.
Dr.sc. Sanela Škorić se zahvaljuje na ukazanom povjerenju koje je dobila za ovo mandatno razdoblje.
Ad.4. Ostalo
Predstojnica Zavoda dr.sc. L.Petrinović upućuje zamolbu da se održe sastanci katedri koje djeluju unutar Zavoda i
izaberu voditelji. Ovu zamolbu naročito ističe u svijetlu informacija sa Dekanskog kolegija o restrukturiranju Zavoda
za kin.antropologiju i metodologiju koji nisu zbog kvoruma uspjeli izabrati zamjenika predstojnika Zavoda. U tom
smislu već su obavljeni neki preliminarni razgovori o „prijelazu“ nekih naših predmeta u taj Zavod. U diskusiji koja
se razvila sudjelovali su dr.sc.M.Andrijašević, dr.sc. D.Ciliga, dr.sc. G.Sporiš, dr.sc.L.Petrinović, dr.sc. S.Škorić,
dr.sc.P.Mikulić i dr.sc.T.Trošt Bobić. Istaknuto je da predmeti koji su u Zavodu za primijenjenu kineziologiju
pripadaju području kineziologije i području primijenjene kineziologije i kao takvi ne mogu pripadati području
medicine. Predmeti iz područja medicine na Kineziološkom fakultetu su u funkciji kineziologije a ne obratno.
S obzirom da vise nije bilo priloga za raspravu, sjednica Zavoda završila je završila s radom u 13.40 sati.

Zapisnik izradila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

Dr.sc. Lidija Petrinović

Zagreb, 20.11.2017.
-

