ZAPISNIK
sa 8. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 07. lipnja 2016. godine (akad. god. 2015./16.) 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, Marijo Baković, mag.cin.,
dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav
Đurković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar, dr.sc. Dajana Karaula, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, Marijo
Možnik, mag.cin, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc.
Tomica Rešetar, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša
Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta.
Odsutni:
dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin., dr.sc. Asim Bradić, mr.sc. Čedomir Cvetković
(opr.), dr.sc. Ivica Franjko, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević (opr.), dr.sc. Dražen Harasin (opr.),
dr.sc. Željko Hraski (opr.), dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević,
dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković. dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović,
dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Goran Oreb (opr.), dr.sc. Nikola Prlenda (opr.), dr.sc. Tomislav
Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi (opr.), dr.sc. Kamenka Živčić Marković (opr.).
Sjednicu otvara zamjenica predstojnice Zavoda, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar pozdravljajući
prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika s 7. redovite sjednice Zavoda održane 04. svibnja 2016. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 09.
lipnja 2016. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 7. sjednice Zavoda održane 04. svibnja 2016. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 09.
lipnja 2016. godine;
Ad.2./2. Prijedlog odluke o upisnim kvotama i upisnim kriterijima za upis pristupnika na
Specijalistički diplomski stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini;
Prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario Baić informirao je članove Zavoda o
prijedlogu upisnih kvota i upisnim kriterijima koje je potrebno definirati prije početka
prijava i upisa. Broj pristupnika za upis na Specijalistički diplomski stručni studij za
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izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini, bio bi isti kao i prošle akademske godine cca
150 kandidata i to za Kondicijsku pripremu sportaša (40), Fitnes (20), Sportsku rekreaciju
(30), i ostali sportovi (60).
Ad.2./3. Prijedlog odluke o uvjetima otvaranja izbornih predmeta na Integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Prodekan dr.sc. Mario Baić informirao je članove o Prijedlogu odluke kojom bi se na
vrijeme a prije početka sljedeće akademske godine definirali izborni predmeti koji će se
u toj godini otvarati kako bi ih studenti mogli izabrati i upisati (bez odustajanja nekih
predmetnih nastavnika kada su ih već neki studenti zadužili i sl.); s unaprijed definiranim
troškovima sufinanciranja pojedinih izbornih predmeta koji se zbog svoje specifičnosti
ne mogu održavati na fakultetu kao što su nap. Streljaštvo, Tenis, Jedrenje, Skijaško
trčanje, …; utvrđivanjem kvota minimalnog i maksimalnog broja studenta i… slično.
Ad.2./4. Prijedlog odluke o uvjetima otvaranja izbornih predmeta i izbornih sportova na
Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Prodekan dr.sc. Mario Baić informirao je članove o Prijedlogu ove odluke koja će do
početka nastave u sljedećoj akademskoj godini, odnosno do sljedećeg Fakultetskog
vijeća također definirati koji će se izborni predmeti otvarati, s definiranjem minimalnih
kvota. Dr.sc. Hrvoje Sertić postavlja pitanje u veži minimalnih kvota za smjerove na
kojima je mali broj studenata? U ovoj akademskoj godini je taj problem riješen
spajanjem više smjerova koji istovremeno slušaju odabrani izborni predmet. Dr.sc. Mario
Baić zahvaljuje na svakoj sugestiji, uočenim problema i mogućnosti rješavanja istih kako
bi što kvalitetnije donijeli pojedine odluke.
Ad.2./5. Prijedlog odluke o minimalnim kriterijima za privremeno povjeravanje funkcije
nositelja predmeta sportske specijalnosti na Preddiplomskom stručnom studiju za
izobrazbu trenera i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Međunarodna suradnja;
Prodekan dr.sc. Mario Baić informirao je članove o Prijedlogu ove odluke koja je bila
nužna s obzirom da su u posljednjim Izmjenama i dopunama studijskih programa, na
preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera otvorena dodatnih 18
smjerova/sporta, za čije je predmete unutar smjerova trebalo utvrditi nositelje
predmeta. Stoga su ovom odlukom predviđeni dodatni kriteriji za privremeno
povjeravanje funkcije nositelja predmeta pojedinih sportskih specijalnosti.
Ad.2./11. doc.dr.sc. VLATKO VUČETIĆ (naslovno zvanje) – zamolba za razrješenje dužnosti
koordinatora (voditelja) studenata III. godine redovitog Preddiplomskog stručnog studija
za izobrazbu trenera i prijedlog za imenovanje dr.sc. TOMISLAVA RUPČIĆA – višeg asistenta
na istu funkciju;
Dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar informirala je članove Zavoda o zamolbi dr.sc. Vlatka
Vučetića o razrješenju dužnosti koordinatora (voditelja) studenata III. godine (SSIT) i
prijedlogu za imenovanje dr.sc. Tomislava Rupčića na istu funkciju.
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Zavod je jednoglasno podržao dati prijedlog.
Ad.2./12. Izbori u znanstvena zvanja;
Za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik stigla je jedna
zamolba: dr.sc. Dajane Karaula, Zavod predlaže Stručno povjerenstvo u sastavu: dr.sc.
Nada Grčić-Zubčević, kao predsjednica povjerenstva, te članove: dr.sc. Goran Leko i dr.sc.
Nataša Zenić iz Splita.
Ad.2./15. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
Zamjenica predstojnice Zavoda dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar upoznaje članove Zavoda s
prijedlozima za pokretanje postupaka izbora/reizbora vanjskih suradnika na temelju
zahtjeva predmetnih nastavnika za:
Mladena Ličinu, mag.cin. za izvođenje nastave na predmetu Hrvanje na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS) i predmetima Hrvanja na Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SSIT);
Davora Lješevića, prof. za izvođenje nastave na predmetu Nogomet na
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
(IPDDS) i svim predmetima specijalnosti usmjerenja Nogomet na Stručnom studiju
za izobrazbu trenera (SSIT);
Jasminku Tomičić, stručni prvostupnjik trenerske struke za izvođenje nastave na
izbornom predmetu Aerobika, Metodici aerobike i grupni fitnes programi na
Stručnom studiju za izobrazbu trenera (SSIT).
Zavoda suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad.3. Razno
Dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar informira članove Zavoda da je lista za raspored korištenja
godišnjeg odmora na porti fakulteta, uz zamolbu svim članovima da je ispune najkasnije
do petka 10. lipnja, kako bi se na vrijeme mogle napraviti Odluke o korištenju godišnjeg
odmora.
Informacija svim predmetnim nastavnicima koji početkom sljedećeg tjedna imaju ispite,
kako bi se studenti mogli prijaviti na te rokove da u ISVU sustav status predmeta stave na
odslušan, uz obavezu evidentiranja studenata bez prava na potpis.
Dr.sc. Hrvoje Sertić informira članove o održavanju 2. Znanstvene konferencije o judu u
okviru Europskog judo festivala koji će se održati 20. i 21. lipnja ove godine u Poreču.
Prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario Baić zamolio je predmetne nastavnike da kod
Stipe Gorinjaka, ovjere planove i programe novih predmeta i životopise koje su učinjene u
Izmjenama i dopunama studijskih programa.
Dr.sc. Hrvoje Sertić informira članove zavoda o suradnji s budućim Kineziološkim
fakultetom u Osijeku, nakon čega je povedena žučna rasprava u kojoj su sudjelovali: dr.sc.
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Vaesna Babić, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Hrvoje Sertić
zaključkom da bi Fakultet kao institucija trebao zauzeti zajednički stav kako i u kojoj mjeri
ćemo u tome sudjelovati.
Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda zamjenica predstojnice Zavoda dr.sc. Maja
Horvatin-Fučkar zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 13.14 sati.
U Zagrebu, 07.6.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Jadranka Vlašić

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

4

