ZAPISNIK
sa 01. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 24.
Listopada 2013. godine s početkom u 12.45 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski
zavoj 15.

Prisutni:
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Zrinko Čustonja, dr.sc. Mario Kasović, dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc.Boris
Neljak, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Franjo Prot, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanja Šalaj,
Dario Škegro, prof., dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc. Tatjana Trošt Bobić,

Odsutni (opravdano): dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Danijel Jurakić, Ivan Krakan, mag. cin., dr.sc. Pavle
Mikulić, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Dario Novak, dr.sc. Vilko Petrić, mr. Zlatko Šafarić, Ana ŽindarecČučković, prof. , dr.sc. Drena Trkulja Petković,

Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. Sjednice Zavoda održane 16. rujna 2013. godine;
2. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora zamjenika predstojnika Zavoda za
mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godine;
3. Izbor zamjenika predstojnika Zavoda za mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godinu;
4. Verifikacija izbora predstojnika Katedri za mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godinu;
5. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.10.2013. godine.
6. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Zavoda održane 16.09.2013. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 16.09.2013. godine usvojen je bez primjedbi.

Ad.2./Ad.3.
Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove Zavoda kako je njegov prijedlog, kako je previđeno
Statutom Fakulteta, za zamjenika predstojnika Zavoda za mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godine dr.sc.
Lidija Petrinović. Predlaže Izborno povjerenstvo u sastavu dr.sc. Tatjana Trošt i dr.sc. Mario Kasović, koje će
tijekom ove sjednice obaviti postupak izbora predstojnika Zavoda, s obzirom da su neki članovi Zavoda već
obavili glasanje i kuvertirali glasove prije ove sjednice.
Izborno povjerenstvo preuzelo je materijale za provođenje glasanja, podijelilo glasačke listiće članovima Zavoda i
prikupilo glasačke listiće, te se povuklo na prebrojavanje.

Ad.4.Verifikacija izbora predstojnika Katedri za mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godinu;
Predstojnik Zavoda obavještava da je za ovu sjednicu Katedra za kineziološku rekreaciju i kineziterapiju uputila
obavijest o izboru dr.sc. Mirna Andrijašević, redovite profesorice za predstojnicu Katedre.
Zavod upućuje čestitke dr.sc. Mirni Andrijašević.

Ad.5. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 28.10.2013. godine.
Prije prelaska na ovu točku dnevnog reda, predsjednik Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora
zamjenika predstojnika Zavoda za iduće mandatno razdoblje dr.sc. Mario Kasović obavještava Zavod da je po
završenom glasovanju Povjerenstvo utvrdilo slijedeće:
- od ukupno 23 člana Zavoda glasovanje je prije ove sjednice kuvertiralo 7 članova Zavoda
- na današnjoj sjednici glasovalo je 12 članova Zavoda;
- predložena kandidatkinja za funkciju zamjenika predstojnika Zavoda za mandatno razdoblje 2013./14. I
2014./15. godine, dr.sc. Lidija Petrinović, dobila je ukupno 19 glasova .
o čemu je i sročen zapisnik koje je Izborno povjerenstvo potpisalo.
Zavod upućuje čestitke dr.sc. Lidiji Petrinović, koja se zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

Ad.5./3. Samoanaliza Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
U svezi s ovom točkom dnevnog reda sjednice FV predstojnik dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove kako je
nužno izvršiti samoanalizu rada Fakulteta, s obzirom da isti podaci služe kao dokumentacija koja će se koristiti
pri vanjskoj evaluaciji koja je predviđena početkom iduće godine. Samoanaliza će se provoditi po zadanim
poglavljima, a Povjerenstvo za izradu samoanalize predložit će se na sjednici Fakultetskog vijeća.
U diskusiji u kojoj su sudjelovali dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Mirna Andrijašević istaknuto je
naročito: potreba ažuriranja MOZVAG-sustava, Pravilnik o kontroli kvalitete je uspostavljen u prethodnom
mandatu te su podijeljena zaduženja formiranom Povjerenstvu, vrijeme provođenja postupka evaluacije nije
pogođeno s obzirom na upoznavanje programa studija studenata u akademskoj godini.

Ad.5./6. Izbor pomoćnika predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera za ak. 2013./14. I 2014./15.
godinu
Predstojnik Zavoda obavještava članove da s obzirom da je dosadašnji pomoćnik predstojnika SCIT-a dr.sc.
Tomislav Krističević postao prodekan, potrebno je predložiti osobu koja će obavljati te poslove u idućem
mandatu. Predlaže da to bude dr.sc. Mario Kasović, koji se već uključio u rad.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.5./7. Imenovanja članova stalnih Povjerenstava Fakultetskog vijeća, i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku
Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja
Povjerenstvo za kadrovsku politiku:
Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost:
Povjerenstvo za normativnu djelatnost
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Povjerenstvo za diplomske radnje studenata sveučilišnog studija kineziologije
Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja:
Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika:
Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavno
zvanje predavača ili višeg predavača na drugim visokim učilištima:
Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta
Knjižnički odbor Kineziološkog fakulteta
Stegovni sud za studente
Viši stegovni sud za studente

Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove Zavoda da je nužno predložiti ispred Zavoda
članove gornjih povjerenstava u onom dijelu gdje osobe nisu imenovane po funkciji koje obnašaju na Fakultetu.
Predlaže da pročita osobe koje su bile u proteklom mandatu u navedenim povjerenstvima, s prijedlogom za
idući mandat, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku prijedlog: dr.sc. Goran Sporiš i dr.sc. Vladimir Medved;
Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja prijedlog: dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Mario Kasović
Povjerenstvo za kadrovsku politiku prijedlog: dr.sc. Goran Sporiš
Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost prijedlog: dr.sc. Vladimir
Medved, dr.sc. Dragan Milanović
Povjerenstvo za diplomske radnje studenata sveučilišnog studija kineziologije: dr.sc. Darija Omrčen
Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja prijedlog: dr.sc. Mario Kasović
Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika prijedlog: dr.sc. Vladimir
Medved
Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavno
zvanje predavača ili višeg predavača na drugim visokim učilištima prijedlog: dr.sc. Drena Trkulja
Petković
Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta prijedlog: dr.sc. Vladimir Medved, zamjenski čl.:dr.sc.
Lidija Petrinović
Knjižnički odbor Kineziološkog fakulteta prijedlog: dr.sc. Danijel Jurakić
Stegovni sud za studente prijedlog: dr.sc. Lidija Petrinović, zamjenski čl. dr.sc. Mario Kasović
Viši stegovni sud za studente prijedlog: dr.sc. Goran Sporiš

U diskusiji koja se razvila sudjelovali su dr.sc. Franjo Prot, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Zrinko Čustonja, dr.sc.
Mirna Andrijašević i dr.sc. Vladimir Medved, naročito je istaknuto da:
- ne postoje pisana izvješća ovih povjerenstava o radu u proteklom mandatu,
- izvješća o radu sadržana su u skupnom – godišnjem izvješću o radu Fakulteta za prethodne godine;
- prijedlozi za ova povjerenstva su trebala biti upućena svim članovima u el.obliku (e-mailom) kako bi
svaki član Zavoda mogao osobno razmotriti prijedloge i/ili predložiti osobe za koje smatra da mogu biti
kandidati za članstvo u tim povjerenstvima,
- neki od predloženih članova nisu suglasni s njihovom kandidaturom te ju ne žele prihvatiti;
- ne mogu se predlagati članovi Zavoda koji nisu nazočni ovoj sjednici;
- radi se o prijedlozima Zavoda, a isti moraju biti potvrđeni/izglasani na sjednici Fakultetskog vijeća.

Ad.5./17. Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Zavod je suglasan s prijedlogom predmetnog nastavnika za izbor prof.dr.sc. ŽELJKA POŽEGE i IVE SUNJI,
mag. oec., za vanjskog suradnika na predmetu Menadžment u sportu i turizmu, Sportski menadžment – izbor
modul.
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Zavod je suglasan s zamolbom predmetnog nastavnika za izbor HRVOJA PODNARA, mag.cin, za vanjskog
suradnika na predmetu Kineziološka metodika u predškolskom odgoju.
Predmetni nastavnik doc.dr.sc. Mario Kasović predložio je Zavodu izbor
1. prof.dr.sc. Gorana Hudeca,
2. doc.dr.sc. Aleksandra Sušića i
3. prim.dr.sc. Borisa Božića
za vanjske suradnike na predmetu Biomehanika na integriranom sveučilišnom studiju kineziologije.
U svezi s ovom zamolbom razvila se diskusija u kojoj su sudjelovali dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Dragan
Milanović, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Mario Kasović, prof.dr.sc. Franjo Prot.
U diskusiji je naročito istaknuto: da se ovaj prijedlog usuglasi na Katedri, sukladno stavovima predmetnih
nastavnika, i potom usuglašeni prijedlog dostavi na sjednicu Zavoda; do sada na ovom Zavodu nikada nije bilo
situacija u kojima se Zavod nije suglasio s prijedlogom predmetnih nastavnika za izbor vanjskih suradnika.

Ad.6. Razno
Pod ovom točkom dr.sc. Mirna Andrijašević postavila je pitanje u svezi s nositeljstvom predmeta Sportskorekreacijska medicina – izborni modul Kineziološka rekreacija na sveučilišnom studiju kineziologije kao i
Sportsko-rekreacijska medicina – studijski smjer Sportska rekreacija na stručnom studiju za izobrazbu
trenera, s obzirom na zaključak ovog Zavoda sa sjednice održane 16. Rujna 2013. godine.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 13.55sati.

Zapisnik izradila:
Suzana Dolić-Knok

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

U Zagrebu, 28.10.2013.
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