ZAPISNIK
sa 09. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 07.
srpnja 2014. godine s početkom u 12.00 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Dario Novak, dr.sc. Darija Omrčen,
Hrvoje Podnar, mag.cin., dr.sc. Goran Sporiš, mr. Zlatko Šafarić, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Sanela Škorić, Ana
Žnidarec-Čuković, prof.
Ostali prisutni: dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu
Odsutni (opravdano):
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Mario Kasović, Ivan Krakan, mag.cin., dr.sc. Dragan
Milanović, dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Franjo Prot, dr. Dario Škegro,
dr.sc. Tatjana Trošt Bobić, 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 08. sjednice Zavoda održane 27. svibnja 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08. srpnja 2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Zavoda održane 27. svibnja 2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 27.05.2014. godine usvojen je bez primjedbi.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08.srpnja 2014.godine.

Ad.2./2. zvješće o održanom razredbenom ispitu za upis pristupnika na:



Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije;
Redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u akademskoj 2014./15.godini.

Kratko izvješće sukladno dostupnim materijalima pripremljenim za sjednicu Fakultetskog vijeća iznio je predstojnik
Zavoda dr.sc. Goran Sporiš.

Ad. 2./3. Podloga za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG
CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu;
Informaciju o ovoj točki dnevnog reda iznio je dr.sc. Goran Sporiš, navodeći da je izrađena Podloga za izradu idejno
urbanističko- arhitektonskog rješenja kao i Studija predizvodljivosti Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog
fakulteta, sa u svrhu dobivanja financijskih sredstava iz EU, te da su iste predane u daljnju proceduru resornom
Ministarstvu kao i Vladi RH, uz napomenu da je vrijednost ovog projekta cca 125 milijuna kuna.

Ad.2./4. Prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente u svezi s uvođenjem u Studijski program integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (rujan 2011.godine) novih izbornih
predmeta:
Golf
Prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente o uvođenju novog izbornog predmeta Golf u studijski program
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (iz rujna 2011.godine), Zavod je
suglasno prihvatio, nakon obrazloženja predstojnika Zavoda.

Ad.2./5. Prijedlog odluke o uvjetima nastavka i završetka dvoipolgodišnjeg stručnog studija za izobrazbu
trenera (ECTS program-ožujak 2005. godine);
Odluku o uvjetima nastavka i završetka dvoipolgodišnjeg stručnog studija za izobrazbu trenera (iz ožujka 2005.
godine), Zavod je suglasno prihvatio.

Ad. 2./8. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s pokretanjem postupka za izbor
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT za područje društvenih znanosti:


Znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija za predmet POVIJEST
SPORTA



Znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment za predmet EKONOMIKA I
MENADŽMENT SPORTA
na sveučilišnom studiju kineziologije;

Zavod suglasno predlaže Stručno povjerenstvo za pripremu izvješća za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno
zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, grana sistematska
kineziologija, predmet Povijest sporta u sastavu: dr.sc. Dragan Milanović, predsjednik te članovi: dr.sc. Goran
Sporiš i dr.sc. Tomaž Pavlin (Fakulteta za šport Univerze u Ljubljani).

U Stručno povjerenstvo za pripremu izvješća za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
docenta za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, granaorganizacija i menadžment, predmet
Ekonomika i menadžment sporta Zavod suglasno predlaže dr.sc. Matu Bartolucija.

Ad.2./9. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s imenovanjem članova stalnog
Povjerenstva za provođenje komisijskih ispita iz predmeta EKONOMIKA I MENADŽMENT SPORTA na
sveučilišnom studiju kineziologije;
Zavod suglasno predlaže slijedeće članove stalnog Povjerenstva za provođenje komisijskih ispita iz predmeta
Ekonomika i menadžment sporta na sveučilišnom studiju kineziologije: dr.sc. Mato Bartoluci, predsjednik te članovi:
dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Drena Trkulja-Petković i dr.sc. Darija Omrčen.
Ad.3. Razno
Za ovu točku dnevnog reda nije bilo prijedloga.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 12.48 sati.

Zapisnik izradila:
Suzana Dolić-Knok

U Zagrebu, 03.09. 2014.

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

