ZAPISNIK
sa 6. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 29. ožujka 2016. godine (akad. god. 2015./16.) s početkom u
12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Petar Barbaros Tudor,
Dario Bašić, mag.cin., dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar, dr.sc. Dajana Karauladr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc.
Nenad Marelić, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc.
Josipa Nakić, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan
Segedi, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović (opr), dr.sc. Valentin Barišić, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav
Cigrovski, mr.sc. Čedomir Cvetković (opr), dr.sc. Tomislav Đurković (opr), dr.sc. Gordana
Furjan-Mandić, dr.sc. Ivica Franjko, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Dražen Harasin (opr.),
dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz (opr), dr.sc. Goran Marković, dr.sc.
Bojan Matković, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola Prlenda (opr), dr.sc. Josipa Radaš (opr),
dr.sc. Hrvoje Sertić (opr), dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
DNEVNOG REDA
1. Usvajanje zapisnika s 05. redovite sjednice Zavoda održane 24. veljače 2016.
godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.
ožujka 2016. godine;
3. Razno.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 5. Redovite sjednice Zavoda održane 24. veljače 2016. godine prihvaćen je bez
primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.
ožujka 2016. godine;
Ad.2./2. Izbor predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera (dalje u tekstu: SCIT) za
akademsku 2015./2016. i 2016./17.godinu:
Predstojnica zavoda Kamenka Živčić Marković upoznaje članove Zavoda da je za izbor
predstojnika SCIT-a istaknut jedan kandidat dr.sc. Vlatko Vučetić, te će na Fakultetskom
vijeću biti provedeno tajno glasovanje nakon kojega će se donijeti odluka o predstojniku
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SCIT-a, ispred Zavoda predlaže člana Povjerenstva za provođenje glasovanja dr.sc. Maju
Horvatin-Fučkar.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad. 2./3. Prijedlog pravilnika o radu;
Prijedlog pravilnika o radu je poslan na e-mail zaposlenicima 16. ožujka 2016. godine uz
zamolbu očitovanja s primjedbama i prijedlozima koje je u pisanom obliku do 24. ožujka
trebalo poslati. Prema saznanju predstojnice Zavoda do današnjeg dana nije stigla niti
jedno očitovanje i kako članovi Zavoda nisu imali primjedaba
Zavod je jednoglasno prihvatio dati prijedlog.
Ad.2./5. Informacija o stručnoj i javnoj raspravi vezanoj za Kurikularnu reformu tjelesnog i
zdravstvenog područja i predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura;
Prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario Baić je ukratko informirao članove Zavoda o
važnosti ovog dokumenta u čijoj su izradi sudjelovali i naši kolege dr.sc. Boris Neljak,
dr.sc. Vilko Petrić i dr.sc. Dario Novak. Stručna rasprava je otvorena za javnost i kako u
predloženom dokumentu ima određenih nedostataka važno je da se bilo kao pojedinci ili
fakultet angažiramo u njegovoj izmjeni i dopuni, ne samo kritikom već i konkretnim
sugestijama i prijedlozima. Stoga predlaže da se što prije sazovu Katedre unutar Zavoda
na kojima će se o predloženoj Kurikularnoj reformi raspraviti te u pisanom obliku
očitovati. Predloženi prijedlozi bi se na taj način objedinili, ponovo raspravili na
Zavodima i poslali u ime Fakulteta. U raspravi o ovoj temi sudjelovali su dr.sc. Goran
Leko, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Kamenka Živčić Marković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Ivan Segedi i dr.sc. Petar Barbaros Tudor ističući samo neke nedostatke, nejasnoće po
pitanju broja sata, terminologiji, postavljenim domenama, mogućnosti povećanja broja
sati uvođenjem izbornog predmeta, posebno naglašavajući važnost urgentnog
angažmana svakog od nas kako bi se veliki broj uočenih problema na vrijeme, do kraja
javne rasprave ispravili.
Zavod podržao dati prijedlog.
Ad.2./7. Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi ispunjavanja uvjeta pristupnika
za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto POSLIJEDOKTORAND u području
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta
za predmet RUKOMET na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije ;
Predstojnica Zavoda je informirala članove o provedenom natječaju na koji su se prijavila
dva kandidata dr.sc. Ivan Vrbik i dr.sc. Katarina Ohnjec, kako kolega Vrbik ne ispunjava
dopunske kriterije fakulteta Povjerenstvo predlaže da se na ovo radno mjesto izabere
dr.sc. Katarina Ohnjec.
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Zavod je suglasan sa predloženim prijedlogom.
Ad.2./8. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanjem postupka za
utvrđivanje kompetencija i povjeravanjem nositeljstva i izvođenja nastave iz izbornog
predmeta SKIJAŠKO TRČANJE na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije;
Predstojnica Zavoda predlaže da se za članove Stručnog povjerenstva izaberu: prof. dr. sc.
Bojan Matković, predsjednik, prof.dr.sc. Goran Oreb, član i prof.dr.sc. Boris Neljak, član.
Zavod jednoglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad. 4. Razno
Dr.sc. Goran Oreb informirao je članove da je u izradi nova brošura o Fakultetu, te moli
predmetne nastavnike i suradnike da foto materijale sa nastave svojih predmeta pošalju
ili dostave kolegi Antekoloviću, najkasnije do sljedećeg utorka.
Predsjednik povjerenstva za izmjene i dopune planova i programa, prodekan Mario Baić
izvjestio je članove Zavoda o sastanku sa članovima paraolimpijskih sportova o uvođenju
određenog broja tema u obavezne predmete studija koji će sadržajno obrađivati teme o
specifičnostima rada s osobama s invaliditetom, što je ujedno bila i preporuka Agencije,
odnosno dio je akcijskog plana. U tom smjeru ponudili su i stručnu suradnju kadrova koji
će održavati pojedina predavanja. Zbog optimalizacije postupka Izmjena i dopuna
studijskih programa Povjerenstvo će sadržajno nadopuniti na nekim predmetima planove
predmeta, koji će biti poslani predmetnim nastavnicima na odobrenje. Mogućnosti
izmjena i dopuna ovim temama moguća je kako u obaveznim predmetima, tako i u sklopu
predmeta modula. Dr.sc. Tomislav Krističević istaknuo je da pri tom treba razlikovati teme
koje su vezane za Integrirani rad na nastavi TZK s djecom posebnih obrazovnih potreba u
osnovnim i srednjim školama od tema sporta osoba s invaliditetom.
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 12.17 sati.
U Zagrebu, 4.4.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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