ZAPISNIK
sa 7. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u ponedjeljak, 17. travnja 2018. godine (akad. god. 2017./18.) 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. Tomislav Đurković, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, , dr.sc.
Maja Horvatin, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Dajana Karaula, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav
Krističević, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik mag.cin, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Katarina
Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Nikola Prlenda, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar,
dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, , dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Kamenka
Živčić Marković
Odsutni (opravdano):
dr.sc. Valentin Barišić, dr.sc Dario Bašić, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc.
Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Igor Jukić,
Ivan Krakan mag.cin., dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Goran Marković, dr.sc.
Bojan Matković, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Tomislav Rupčić, Nikola Starčević mag.cin.,
dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta

Sjednicu otvara predstojnik Zavoda, dr.sc. Luka Milanović pozdravljajući prisutne,
s prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa sastanka Zavoda za kineziologiju sporta održanog dana 26.
ožujka 2018. godine
2. Prethodna rasprava o predloženim točkama dnevnog reda 7. redovite sjednice
Fakultetskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 19. travnja 2018. godine
3. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Ad.1.
Zapisnik sa 6. sjednice Zavoda održane 26. ožujka 2018. godine prihvaćen je bez primjedbi.

Ad.2.
Ad. 2/5 Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta niže
imenovanih predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent
u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana
kineziologija sporta, i to;
5.1. Dr. sc. Josipe Nakić za predmet Osnovne kineziološke transformacije 1;
5.2. Dr. sc. Daniela Boka za predmet Osnovne kineziološke transformacije 2;
na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;

Zavod je jednoglasno prihvatio izvješća i prijedloge stručnog povjerenstva za oboje
predloženika.

Ad. 2/16 Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika Kineziološkog
fakulteta
Zavod je potvrdio sve pristigle zamolbe za izbor/reizbor vanjskih suradnika:
Dr.sc.dario Novak, mr.sc. Juta Ošlak Kranjc, Maja Nađaković, prof., dr.sc. Mihajlo Strelec

Ad. 2/3 DOPUNE DNEVNOG REDA Dr.sc. GORAN OREB, redoviti profesor u trajnom zvanju
– Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta znanstvene
izvrsnosti glede mogućnosti zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme s
imenovanim nastavnikom nakon 65. godine života
Zavod je podržao zaključenje ugovora na određeno vrijeme s imenovanim nastavnikom
nakon 65. godine života.

Ad. 3. Ostalo
Zavod je prihvatio naknadnu zamolbu doc.dr.sc. Petra Barbaros Tudora za pokretanje
postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor te ju upućuje prema
Fakultetskom vijeću uz prijedlog stručnog povjerenstva za provedbu izbora:
1. Prof.dr.sc. Boris Neljak; 2. prof.dr.sc. Bojan Matković; prof.dr.sc. Aleš Filipčić
2

Dr.sc. Đurković je predložio da zavod predloži prof.dr.sc. Vladimira Jankovića kao kandidata
za nagradu Franjo Bučar za životno djelo. Zavod je jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog te ga
šalje Fakultetskom vijeću na usvajanje.

Dr.sc. Horvatin je zamolila da svi nastavnici dostave u referadu sve ispitne liste sa svih
ispitnih termina u zimskom semestru.
Također, zamolila je sve mentore diplomskih radova da u predviđenom informatičkom
sustavu odaberu drugog člana povjerenstva za obranu diplomskog rada, a kako bi tako
obrađeni zahtjevi mogli ući u redovnu proceduru.

Zavod je završio s radom u 13.00 sati.

Zapisnik vodio:

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Ivan Segedi

dr. sc. Luka Milanović

U Zagrebu, 17.4.2018.
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