ZAPISNIK
sa 6. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u PONEDJELJAK, 29. svibnja 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.
Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković,
dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, 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. Dragan Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Katarina Ohnjec,
dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi, Nikola
Starčević, mag.cin., dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Kamenka Živčić
Marković
Odsutni:
dr.sc. Valentin Barišić (opr.), dr.sc. Dario Bašić, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Ivica Franjko, dr.sc.
Cvita Gregov (opr.), dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić (opr.), dr.sc.
Dajana Karaula, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Luka Milanović, dr.sc. Josipa
Nakić, dr.sc. Goran Oreb (opr.), dr.sc. Lidija Petrinović (opr.), dr.sc. Nikola Prlenda (opr.),
dr.sc. Hrvoje Sertić (opr.), dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta (opr.)
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika 5. redovite sjednice Zavoda održane 24. travnja 2017. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 30.
svibnja 2017. godine;
3. Ostalo.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 5. redovite sjednice Zavoda održane 24. travnja 2017. godine prihvaćen je bez
primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 30.
svibnja 2017. godine;
Ad.2./3. Izbor dekana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku
2017./18. i 2018./19. godinu:
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Predstojnica zavoda Kamenka Živčić Marković podsjeća članove fakultetskog vijeća koji
neće biti u mogućnosti prisustvovati sjednici, da svoje glasove za izbor dekana mogu
kuvertirati u dekanatu do sutra do 12.00 sati, te potvrđuje svoje imenovanje za člana
Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru dekana.
Ad.2/5. Prijedlog popisa izbornih predmeta koji se nude studentima integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije pri upisu u ak. 2017./18.
godinu;
Ad 2./6. Prijedlog popisa izbornih predmeta i izbornih sportova koji se nude studentima:
6.1. preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera,
6.2. specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera pri upisu
u ak. 2017./18. godinu..
Predstojnica zavoda podsjeća članove/nositelje izbornih predmeta da prije fakultetskog
vijeća još jedanput provjere jesu li sve njihove zamolbe prihvaćene kako bi se na vrijeme
u sustavu mogle napraviti izmjene.
Ad. 2./ 10. 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:
Jane Dobrinić, prof – reizbor, za izvođenje nastave na izbornom predmetu
Elementarne igre na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije (IPDSSK) i na Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu
trenera (PSSIT);
mr. sc. Lidije Bojić-Ćaćić – za izvođenje nastave na predmetima izbornog modula
Rukomet na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDSSK), na predmetima specijalnosti usmjerenja Rukomet na
Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera (PSSIT) i predmetima
specijalnosti usmjerenja Rukomet na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju
za izobrazbu trenera (SDSSIT);
Mladena Jovanovića, prof. – za izvođenje nastave na predmetu Programiranje
treninga kondicijske pripreme sportaša na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije (IPDSSK) i predmetu Programiranje i
kontrola kondicijske pripreme I. i II. na Preddiplomskom stručnom studiju za
izobrazbu trenera (PSSIT).
Ad. 2./1. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Prijedlog smjernica za unapređenje kvalitete studiranja na studiju kineziologije i studiju
izobrazbe trenera;
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Prodekan za nastavu i studente dr. sc. Mario Baić ukratko je upoznao članove Zavoda sa
predloženim smjernicama s ciljem unaprjeđenja kvalitete studiranja prema kojima bi se
nakon prijedloga, sugestija članova, za sljedeće fakultetsko vijeće pripremile izmjene
pravilnika o studiranju. Najznačajnije izmjene su:
studentima koji nisu stekli uvjete redovitog upisa u sljedeću akademsku godinu,
omogućio bi se upis većeg broja ECTS bodova (ne kao do sada upisom samo
teorijskih predmeta) što je prema Pravilniku o studiranju Sveučilišta predviđeno;
definirati iznimno uspješne studente koji redovito ispunjavaju svoje obaveze i čiji
je prosjek ocjena veći od 4.5 (za vrhunske sportaše - 4.0);
tim bi se studenti omogućio status tutora mlađim generacijama, te kao ispomoć
koordinatorima pojedinih godina;
ukinuti indeks (prijavnica) za sve studente upisane prvi put u prvu godinu studija;
uz na vrijeme evidentiranje studenata bez prava na potpis; vođenja ispitnih lista
za pojedini ispitni rok potpisane od predmetnog nastavnika, …;
u raspravi su sudjelovali:
dr. sc. Vesna Babić sa zamolbom da se za nastavnike obavezno organizira edukacija;
dr.sc. Bojan Matković s upitom u kolikoj je mjeri Indeks administrativni problem za
profesore i referadu zbog kojeg bi ga se ukinulo?
dr.sc. Dragana Milanović sugerira na izmjene u tekstu prijedloga pod točkom 7 i 12.
Sve sugestije i prijedloge uputite na Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja.

Ad. 2./3. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Izbori u znanstvena zvanja;
Dr. sc. Kamenka Živčić Marković informira članove Zavoda o pozitivnom Izvješću za izbor
u višeg znanstvenog suradnika kolege dr. sc. Luke Milanovića.
Ad. 2./4. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Izbori u znanstveno-nastavna zvanja;
Na zamolbu za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
profesor dr. sc. Maje Horvatin-Fučkar Zavoda predlaže stručno povjerenstvo u sastavu:
dr.sc. Goran Marković, predsjednik; dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, članica i dr.sc. Damir
Sekulić, vanjski član sa Kineziološkog fakulteta iz Splita.
Zavod suglasno podržava prijedlog.
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Ad. 2./5. Dopune dnevnog reda Fakultetskog vijeća
Izbori u nastavna zvanja;
Na zamolbu predmetnog nastavnika Plesova za pokretanjem postupka i raspisivanjem
natječaja za izbor vanjske suradnice Tamare Despot, prof. za izbor u nastavno zvanje
predavač Zavod predlaže stručno povjerenstvo u sastavu:
dr. sc. Goran Oreb, predsjednik; dr. sc. Jadranka Vlašić, članica i mr. sc. Melita Kolarec.
Zavod suglasno podržava prijedlog.
Ad. 3. Ostalo
dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar informira članove o produženju roka, do kraja ovoga tjedna
za kolege koji nisu iskoristiti bon od 1200 kn u Tomas sport dućanu, City Centar One za
kupnju Nike tenisica, te o mogućnosti promjene neodgovarajućih veličina pristigle
sportske opreme.
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 12.57 sati.
U Zagrebu, 29.5.2017.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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