ZAPISNIK
sa 6. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u PONEDJELJAK, 24. travnja 2017. godine (akad. god. 2016./17.) s
početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Marijo Baković, dr.sc.
Daniel Bok, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Ivica
Franjko, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc. Damir Knjaz,
dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Luka Milanović,
Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc.
Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, Nikola Starčević, mag.cin., dr.sc.
Jadranka Vlašić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić (opr.), dr.sc. Dario Bašić, dr.sc. Gordana
Furjan-Mandić (opr.), dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Željko Hraski,
dr.sc. Igor Jukić (opr.), dr.sc. Dajana Karaula (opr.), dr.sc. Goran Leko (opr.), dr.sc. Goran
Marković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Lidija Petrinović (opr.), dr.sc. Nikola Prlenda (opr.),
dr.sc. Ivan Segedi (opr.), dr.sc. Hrvoje Sertić (opr.), dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta
(opr.)
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovite sjednice Zavoda održane 23. ožujka 2017. godine
i izvanredne sjednice održane 11. travnja 2017. godine;
2. Rasprave po točkama dnevnoga reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 25.
travnja 2017. godine;
3. Ostalo.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnici objavljeni na intranetu sa 5. redovite sjednice Zavoda održane 23. ožujka 2017.
godine i izvanredne sjednice održane 11. travnja 2017. godine prihvaćeni su bez primjedbi.
Ad.2. Rasprave po točkama dnevnoga reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 25.
travnja 2017. godine;
Ad.2./2. Izbor dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku
2017./18. i 2018./19. godinu:
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2./2.2. Prijedlog programa rada izv. prof. dr. sc. TOMISLAVA KRISTIČEVIĆA – predloženika
za izbor dekana Kineziološkog fakulteta (kratko usmeno izlaganje – odgovori na
moguća pitanja članova Fakultetskog vijeća i izjašnjavanje članova Vijeća o
prihvaćanju predloženog programa rada),
Dr. sc. Tomislav Krističević je ukratko izložio prijedlog programa rada za sljedeće
dvogodišnje mandatno razdoblje kao nastavak rada uprave u protekle četiri godine u
kojima su: svi naši studijski programi prihvaćeni od strane službenih tijela Sveučilišta u
Zagrebu i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj MZO RH
smo za sve studijske programe; proveden je postupak vanjskog vrednovanja i
reakreditacije; dobiven je certifikacijski dokument ISO 9001:2008; pokrenut je projekt
izgradnje Sveučilišnog zapadnog kampusa; pokrenuto je nekoliko projekata vezanih uz
gospodarstvo; aktivan rad dijagnostičkog centra, znanstvenih projekata, instituta i
laboratorija; daljnje rješavanje kadrovske politike, neometanim napredovanjem naših
djelatnika, zapošljavanjem nenastavnog osoblja; međunarodna suradnja, … ističući
važnost angažiranje svih djelatnika u interesu fakulteta.
2./2.3. Imenovanje članova Izbornog povjerenstva (3 člana Povjerenstva – iz svakog zavoda
po jedan);
Dr. sc. Kamenka Živčić Marković, predlaže sebe kao predstojnicu zavoda za člana
izbornog povjerenstva
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad. 2./4. Prijedlog popisa izbornih predmeta koji se nude za upis studentima integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije pri upisu u ak.
2017./18. godinu;
Ad. 2./5. Prijedlog popisa izbornih predmeta i izbornih sportova koji se nude za upis
studentima:
5.1. preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera,
5.2. specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera
pri upisu u ak. 2017./18. godinu.
Objedinivši točke Fakultetskog vijeća prodekan za nastavu i studente dr. sc. Mario Baić
zamolio je članove Zavoda, nositelje izbornih predmeta da detaljno pregledaju
planovima i programima predviđene izborne predmete na svim razinama studija za
iduću akademsku godinu, kako bi ih na vrijeme u sustavu ažurirali. U sljedeća dva tjedna
pismenim putem na Povjerenstvo za nastavu i studente možete dati svoje prijedloge o
promjeni kvote; ne otvaranju Vaših predmeta u sljedećoj godini (iz opravdanih razloga);
vodeći računa o predviđenim troškovima (unaprijed informiranjem studenata) o
izbornim predmetima čiju provedbu studenti participiraju.
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Ad. 2./9. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
Dr. sc. Kamenka Živčić Marković upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje
postupaka izbora/reizbora vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih
nastavnika za:
doc. dr. sc. Alešu Dolencu – za izvođenje nastave u okviru predmeta Atletika na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDSSK), predmetima specijalnosti usmjerenja Atletika na Preddiplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (PSSIT) i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (SDSSIT);
prof. dr. sc. Milanu Čohu – za izvođenje nastave u okviru predmeta Atletika na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDSSK), predmetima specijalnosti usmjerenja Atletika na Preddiplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (PSSIT) i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (SDSSIT);
prof. dr. sc. Branku Škofu – za izvođenje nastave u okviru predmeta Atletika na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDSSK), predmetima specijalnosti usmjerenja Atletika na Preddiplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (PSSIT) i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera (SDSSIT);
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad. 2./1. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima otvaranja:
1.1. izbornih predmeta na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije;
1.2. izbornih predmeta i izbornih sportova na preddiplomskom stručnom studiju
izobrazbe trenera i specijalističkom diplomskom stručnom studiju izobrazbe
trenera;
Prodekan za nastavu i studente dr. sc. Mario Baić informirao je članove o prijedlogu ove
odluke koja je vezana za produljenje angažmana za još jednu akademsku godinu
predmetnim nastavnicima pojedinih izbornih predmeta koji su otišli u mirovinu, uz
obavezu održavanja ispita, najmanje još godinu dana nakon zatvaranja njihovog
izbornog predmeta.
Ad. 2./2. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova stalnih ispitnih
povjerenstava za obvezne predmete, izborne predmete, kao i za predmete obveznog
modula i izbornih modula na sveučilišnom studiju kineziologije;
Zbog potrebe ažuriranja članova stalnih ispitnih povjerenstava za sljedeću akademsku
godinu mole se predmetni nastavnici da pažljivo pregledaju popis imenovanih članova za
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obavezne predmete, izborne predmete, predmete obaveznog modula i izbornih modula
na sveučilišnom studiju kineziologije.
Ad. 3. Ostalo
Dr. sc. Vesna Babić predlaže održavanje tematske sjednice Zavoda, otvorene rasprave
članova o ujednačavanja kriterija održavanja nastave, kolokvija, ispita, … u svrhu
poboljšanja kvalitete.
Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 12.54 sati.
U Zagrebu, 25.4.2017.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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