ZAPISNIK
sa 08. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 27.
svibnja 2014. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Pavle Mikulić, , dr.sc. Darija Omrčen, Hrvoje Podnar, mag.cin., dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Franjo Prot, dr.sc.
Goran Sporiš, mr. Zlatko Šafarić, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Sanela Škorić, Ana Žnidarec-Čuković, prof.

Odsutni (opravdano):
dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Danijel Jurakić, Ivan Krakan, mag.cin, dr.sc. Mario Kasović, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc.
Dario Novak, dr.sc. Vilko Petrić, dr. Dario Škegro, dr.sc. Drena Trkulja-Petković, dr.sc. Tatjana Trošt Bobić,
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Zavoda održane 05. svibnja 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.05.2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 07. sjednice Zavoda održane 05.05.2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 05.05.2014. godine usvojen je sa slijedećom primjedbom (dr.sc. Sanela
Škorić) na točku Ad. 3. – Razno:
Tekst u zapisniku:

„Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanela Škorić i dr.sc. Dragan Milanović
konstatirano je da Fakultet postupa sukladno prihvaćenom Operativnom planu te da je već upućen
zahtjev putem Sveučilišta prema Ministarstvu za 4 docentska radna mjesta, ali s obzirom na postojeće
zakonske nelogičnosti, teško je prognozirati ishod rješavanja aktualne kadrovske problematike na
Fakultetu“
mijenja se sa slijedećim:
„Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanela Škorić i dr.sc. dr.sc. Dragan Milanović
konstatirano je da je upućen zahtjev putem Sveučilišta prema Ministarstvu za 4 docentska radna mjesta, ali s
obzirom na postojeće zakonske nelogičnosti, teško je prognozirati ishod rješavanja aktualne kadrovske
problematike na Fakultetu.“

Zapisnik je potom usvojen s ovom primjedbom, odnosno izmjenom.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.05.2014.godine.

Ad.2./2. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvan proračunskih
prihoda (javna rasprava).
Kratku informaciju u svezi s ovim prijedlogom iznio je predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, uz napomenu da je
Sveučilište u Zagrebu izradilo prijedlog ovog Pravilnika kojima se značajno zadire u samostalnost i autonomiju
Fakulteta sastavnica Sveučilišta u Zagrebu pri raspoređivanju sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću, te
nameće obveza uplaćivanja sredstava u fond Sveučilišta po svakoj od vrsta prihoda, ali da je rok za javnu raspravu
završio.

Ad.2./3. Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis
pristupnika u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
kineziologije u akademskoj 2014./2015. godini

U svezi s ovom točkom dnevnog reda sjednice, predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš ukratko
obavještava članove da se radi o oduci koja svake godine donosi Fakultetsko vijeće kako bi moglo provesti
razredbeni postupak te upisati studente na studij kineziologije kako je i u odluci napisano.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2./4. Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis
pristupnika u prvu godinu stručnog studija za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni studij) u
akademskoj 2014./2015. godini

Dr.sc. Goran Sporiš upoznaje članovima s ovom odlukom koja regulira uvjete upisa kao i razredbeni
postupak za upis u prvu godinu stručnog studija za izobrazbu trenera, kako je gore navedeno.
Zavod je suglasan s prijedlogom.
Ad.2./5. Prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad studenata i Povjerenstva za znanstveni rad i etiku u
svezi s kandidiranjem studentskih radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu u ak.
2014./2015. godini
Dr.sc. Pavle Mikulić predsjednik Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata ukratko je izvijestio da je
Povjerenstvu pristiglo osam prijava odnosno osam radova studena ta za dodjelu Rektorove nagrade. Povjerenstvo
u sastavu dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Goran Sporiš i dr.sc. Luka Milanović ocijenilo je pristigle radove.
Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku potom je na njihov prijedlog donijelo odluku kojom se za dodjelu Rektorove
nagrade za ak.2013./2014. godinu predlažu slijedeći radovi studenata:
1. Naslov rada: Povezanost jakosti mišića trupa s funkcionalnom ravnotežom žena treće životne dobi
Autor: Antonija Golubić

Mentor: izv.prof.dr.sc. Goran Marković
2. Naslov rada: Motorička znanja djece predškolske dobi uključene u različite programe vježbanja .
Autori: Mateja Krmpotić i Igor Stamenković
Mentor: dr.sc. Sanja Šalaj
3. Naslov rada: Povezanost različitih aspekata motivacijske klime s anksioznošću i samopouzdanjem sportaša za
vrijeme natjecanja
Autori: Saša Kurtanjek i Juraj Zagorc
Mentor: dr.sc. Zrinka Greblo
Dr.sc. Mikulić obrazlaže da je rok za predaju izvješća sastavnica Sveučilištu 30.05.2014. pa će radovi biti
upućeni Sveučilištu nakon donošenja odluke na sjednici Fakultetskog vijeća.

Ad.2.6. Međunarodna suradnja
U svezi s ovom točkom dnevnog reda kratku informaciju daje predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pročelnik
Ureda za međunarodnu suradnju, koji obavještava članove Zavoda da je Sveučilište u Zagrebu objavilo natječaj
za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za odlazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru
Erasmus+ programa – Ključne aktivnosti 1. u akademskoj 2014./15. godini, te da je rok za prijavu 111. lipanj
2014. godinu.
Time je iscrpljen dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća, pa predstojnik Zavoda predlaže da točku dnevnog reda
– Razno.

Ad.3. Razno
Pod ovom točkom dnevnog reda razvila se diskusija u svezi sa:
-

provođenjem postupaka izbora u više zvanje znanstveno-nastavno zvanje, koje nije moguće s obzirom
da naputak Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta;
potreba za definiranjem internih kriterija u svezi s napredovanjima;
pokretanje postupka izbora vanjskih suradnika u naslovno zvanje docenta;
informacija o utvrđivanjem termina korištenja godišnjih odmora u ovoj akademskoj godini.

Sjednica Zavoda završila je u 13,15 sati.
Zapisnik vodila:
Suzana Dolić-Knok

U Zagrebu, 05.06.2014.

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

