ZAPISNIK
sa 02. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2014./15. godini, održane 25.
studenog 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. Pavle Mikulić, dr.sc. Darija
Omrčen, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanja Šalaj, mr. Zlatko Šafarić, dr. Dario Škegro,
dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc. Drena Trkulja-Petković, Ana Žnidarec-Čuković, prof.
Ostali prisutni: dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu
Odsutni (opravdano):
dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Mario Kasović, Ivan Krakan, mag.cin., dr.sc. Dragan Milanović,
dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Dario Novak, dr.sc. Vilko Petrić, dr.sc. Franjo Prot, dr.sc. Tatjana Trošt Bobić, Ana
Čučković, prof.
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg
DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Zavoda održane 29. listopada 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27. studeni 2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Zavoda održane 29. listopada 2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 29.11.2014. godine usvojen je bez primjedbi.

Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27. studeni 2014.godine.

Ad.2./2. Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih ispitnih povjerenstava za komisijske ispite iz
obveznih i izbornih predmeta, kao i iz predmeta obveznog i izbornih modula na sveučilišnom studiju
kineziologije;
Predstojnik Zavoda obavještava članove Zavoda o ovoj odluci u kojoj su imenovani članovi stalnih ispitnih
povjerenstava kako je navedeno, uz uputu svim članovima Zavoda da eventualne ispravke u sastavima ispitnih
povjerenstava upute dr.sc. Maji Horvatin Fučkar.
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Ad.2./3. Prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente i Kolegija predstojnika Studijskog centra za izobrazbu
trenera (SCIT) u svezi s imenovanjem voditelja studija i koordinatora zajedničkih semestara na
izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2014./2015. godini;
Predstojnik Zavoda upoznaje članove Zavoda s odlukom o imenovanju voditelja i koordinatora zajedničkih
semestara na izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera u akademskoj 2014./15. godini. Zavod je
suglasan s ovom odlukom.
Ad.2./4. Prijedlog Kolegija predstojnika SCIT-a u svezi s imenovanjem koordinatora (voditelja) studenata
po godinama studija na redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2014./2015. godini;
Nastavno na gornju točku dnevnog reda, donesena je odluka o koordinatorima – voditeljima studenata po godinama
studija na redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini, s kojom je Zavod suglasan.
Ad.2./5.Prijedlog odluke o jedinstvenom rasporedu sati nastave (P+TPP-seminari+V) na svim teorijskim i
teorijsko-praktičnim izbornim predmetima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije;
Nakon kraćeg obrazloženja ove odluke koje je iznio predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš ista je suglasno
prihvaćena uz jednu izmjenu i to da predmet Terapijsko jahanje pripada u skupinu teorijskih izbornih predmeta.
Ad.2./6. Prijedlog u svezi s imenovanjem novih članova:
1.1. Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost;
1.2. Knjižničnog odbora Kineziološkog fakulteta;
Prijedlog u svezi s imenovanjem voditeljice knjižnice po funkciji u Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu
literaturu i izdavačku djelatnost sukladno Statutu Fakulteta, kao i dr.sc. Lane Ružić u Knjižnični odbor, suglasno
je prihvaćen.
Ad.2./7. Međunarodna suradnja;
Dr.sc. Goran Sporiš upoznao je članove Zavoda s potrebom prijave svojih putovanja na web stranici Sveučilišta, te
o potrebi prijave izbornih i redovitih predmeta na engleskom jeziku. Za pomoć pri tome upućuje na Ured za
međunarodnu suradnju.
Ad.2./8. Dr.sc. MARIJA RAKOVAC-Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća u svezi s
ispunjavanjem uvjeta za izbor imenovane predloženice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske
znanosti, znanstvena grana anatomija, za predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na sveučilišnom studiju
kineziologije;
Dr. Goran Sporiš upoznaje članove Zavoda s informacijom da je na izrađeno izvješće i prijedlog Stručnog
povjerenstva kojim dr.sc. Marija Rakovac ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti,
znanstvena grana anatomija, za predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na sveučilišnom studiju kineziologije.
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Ad.2./9. Dr.sc. BORIS BOŽIĆ, dr.med.-prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s
pokretanjem postupka izbora imenovanog vanjskog suradnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti,
znanstvena grana kirurgija za izborni predmet GERONTOKINEZIOLOGIJA na sveučilišnom studiju
kineziologije;
Obrazloženje o ovom prijedlogu ukratko je iznio dr.sc. Vladimir Medved, uz napomenu da će na Fakultetskom vijeću
isto dodatno obrazložit. Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Ad.2./11. Izbori u znanstvena zvanja
Predstojnik Zavoda obavještava članove Zavoda o pokretanju postupka izbora dr.sc. Dasrije Omrčen u znanstveno
zvanje znanstvene suradnice, u području humanističkih znanosti, grana filolofija, za kojeg će sastav povjerenstva
predložiti Filozofski fakultet. Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.

Ad.2./14. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
U svezi s ovom točkom dnevnog reda dr.sc. Goran Sporiš obavještava članove Zavoda da je na zamolbu
predmetnih nastavnika pokrenut postupak izbora slijedećih predloženika za vanjske suradnike Zavoda:
- Ivančice Vadjon, prof. kineziologije
- Daria Maravića, mag. kinezioogije
- Luke Svilara, mag. kineziologije
za koje je podnijeta zahtijevana dokumentacija. Zavod je suglasan s ovim prijedlozima.
S obzirom da su točke dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća iscrpljene, predstojnik Zavoda dr.sc. Goran
Sporiš predlaže da se pod točkom 3. dnevnog reda sjednice Zavoda, a na prijedlog nekih članova Zavoda provede
rasprava o obračunu plaća i valorizaciji.

3. Razno.
Informaciju o tijeku rada na godišnjoj valorizaciji rada i izvršenim obračunima koji služe za izradu rješenja za plaće
za ovu akademsku godinu ukratko je iznio dr.sc. Goran Sporiš, nakon čega se razvila kratka diskusija.
Sjednica Zavoda završena je u 13.25 sati.

Zapisnik izradila:

Predstojnik Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

prof.dr.sc. Goran Sporiš

U Zagrebu, 09.12.2014.
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