ZAPISNIK
sa 01. izvanredne sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u utorak, 17. listopada 2013. godine ( akad. god. 2013./14.) s početkom u 12.30
sati u Vijećnici Fakulteta – Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
Dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Petar Barbaros-Tudor,
dr.sc. Asim Bradić, Daniel Bok, mag.cin., dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dr.sc. Nada
Grčić-Zubčević, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić,
dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc. Luka
Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, Josipa Radaš, mag.cin,
dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Kamenka
Živčić Marković, Dajana Zoretić, mag.cin.
Opravdano odsutni:
dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, prof., dr.sc. Josipa Bradić, dr.sc. Vjekoslav
Cigrovski, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Gordana Furjan-Mandić, Cvita
Gregov, mag.cin, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Marković, dr.sc.
Dragan Milanović, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi, , dr.sc. Jadranka
Vlašić, dr.sc. Saša Vuk.
Sjednicu otvara dr.sc. Kamenka Živčić Marković, predstojnica Zavoda, pozdravljajući
prijedlogom slijedećeg dnevnog reda.
Dnevni red:

prisutne s

1. Usvajanje zapisnika sa 12.redovite sjednice Zavoda;
2. Imenovanje izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora zamjenika
predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta, prof.dr.sc. Nenada Marelića za znanost,
doc.dr.sc. Maje Horvatin-Fučkar za nastavu, za mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15.
godine;
3. Izbori zamjenika predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta za mandatno razdoblje
akademske 2013./14. I 2014./15. godine
4. Verifikacija izbora za predstojnike Katedri za mandatno razdoblje akademske 2013./14. I
2014./15. godine
5. Prijedlozi Zavoda u svezi s izborom vanjskih suradnika;
6. Razno.
Dnevni red je prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 12. redovite sjednice Zavoda održane 15. rujna 2013. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2. / Ad.3. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora zamjenika
predstojnika Zavoda za iduće mandatno razdoblje 2013./14. i 2014./15. godine.
Na prijedlog predstojnice Zavoda dr.sc Kamenke Živčić Marković, Zavod suglasno imenuje Izborno
povjerenstvo za provođenje postupka izbora predstojnika Zavoda za mandatno razdoblje 2013./14. i
2014./15. i to: dr.sc. Goran Oreb, predsjednik te članovi dr.sc. Ljubomir Antekolović i dr.sc. Jadranka
Vlašić.

Predstojnica Zavoda konstatira da je članovima Zavoda koji nisu u mogućnosti sudjelovati u radu ove
sjednice, omogućeno ranije glasovanje o čemu je vođena evidencija, a glasački listići su kovertirani.
Izborno povjerenstvo potom je preuzelo glasačku kutiju i materijale za provođenje postupka izbora, te je
podijelilo glasačke listiće prema popisu članova Zavoda. Nakon što su članovi Zavoda obavili glasanje
Izborno povjerenstvo povuklo se kako bi završilo postupak izbora.
Predstojnica Zavoda predlaže da u međuvremenu Zavod razmotri iduće točke dnevnog reda, i to:
Ad.4. Verifikacija izbora za predstojnike Katedri za mandatno razdoblje akademske 2013./14. I
2014./15. godine
Dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda da su Katedre u razdoblju od posljednje
sjednice Zavoda do danas održale sastanke na kojima su imenovani voditelji katedri za razdoblje
2013./14. i 2014./15. godine i to:
Katedra za atletiku
Katedra za kompleksne discipline
Katedra za konvencionalne discipline
Katedra za osnovne kineziološke transformacije
Katedra za polistrukturalne discipline
Katedra za vodene sportove

- voditelj prof.dr.sc. Ljubomir Antekolović
- voditelj prof.dr.sc. Nenad Marelić
- voditeljica prof.dr.sc. Gordana Furjan Mandić
- voditeljica doc.dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar
- voditelj prof.dr.sc. Hrvoje Sertić
- voditelj prof.dr.sc. Goran Leko.

Nakon kraće rasprave, Zavod je potvrdio izbor novoimenovanih voditelja katedri, kako je gore
navedeno.
Ad.5. Prijedlozi Zavoda u svezi s izborom vanjskih suradnika.
Predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda da će, s obzirom na
planiranu sjednicu Fakultetskog vijeća u mjesecu listopadu o.g., biti održana još jedna sjednica Zavoda.
U međuvremenu pristigli su zahtjevi za imenovanjem vanjskih suradnika, pa predlaže da Zavod iste
razmotri i to kako slijedi:
-

-

Prijedlog za izbor Željka Lukende, prof., Davora Pavlovića, prof. i dr.sc. Slavena Krtalića za
vanjske suradnike (ponovni izbor), na predmetu Košarka na sveučilišnom i stručnom studiju te
za izbor Dražena Oreškovića, prof. također na sveučilišnom i stručnom studiju, a na zamolbu
predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Bojana Matkovića;
Prijedlog za izbor Ivane Gorišek, prof. i Lucije Miličić, mag.cin, za vanjske suradnice na
predmetu Sportska gimnastika (studentice) na redovitom sveučilišnom studiju, na zamolbu
predmetne nastavnice prof.dr.sc. Kamenke Živčić Marković;
Prijedlog za izbor Daria Franjića, mag.cin, za vanjskog suradnika na predmetu Judo na
sveučilišnom studiju, te ponovni izbor Saše Segedija, prof. za vanjskog suradnika na predmetu
Judo, na sveučilišnom studiju, a na zamolbu predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Hrvoja Sertića,
Prijedlog za ponovni izbor dr.sc. Ivice Franjka, dr.sc. Krešimira Šamije, dr.sc. Nikole Prlende i
Krunoslava Kevića, univ.spec. oec. za vanjske suradnike na predmetu Skijanje na sveučilišnom
i stručnom studiju, na zamolbu predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Bojana Matkovića;
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-

-

Prijedlog za izbor Valtera Vulete, mag. cin, za vanjskog suradnika na predmetu OKT na
sveučilišnom studiju, te na kolegiju specijalnosti studijskog smjera Kondicijska priprema
sportaša i studijskog smjera Rukomet, na stručnom studiju za izobrazbu trenera, na zamolbu
predmetnih nastavnika prof.dr.sc. Igora Jukića i prof.dr.sc. Dinka Vulete;
Prijedlog za izbor Nenada Vlahovića, dipl.ing. stroj., za vanjskog suradnika na predmetu Ples,
na sveučilišnom studiju, na zamolbu predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Gorana Oreba.

Zavod je suglasan s ovim prijedlozima.
Pod ovom točkom dnevnog reda predstojnica Zavoda obavještava članove da su pristigli zahtjevi:
-

Prof.dr.sc. Hrvoja Sertića za pokretanje postupka njegovog izbora u znanstveno nastavno
zvanje za redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Judo. Predlaže se povjerenstvo u
sastavu prof.dr.sc. Dragan Milanović, prof.dr.sc. Franjo Prot te prof.dr.sc. Izet Rađo (Fakultet
fizičke kulture i sporta, Sarajevo), te zamjenski član prof.dr.sc. Dinko Vuleta.

Zavod je suglasan s prijedlogom Povjerenstva za provođenje postupka izbora.
-

Mladen Budinščak, prof. – zamolba za izbor u nastavno naslovno zvanje predavača za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziologija sporta – za
predmet Judo. Prijedlog je povjerenstva prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predsjednik, te članovi
doc.dr.sc. Mario Baić i Željko Lukenda, prof.

Zavod je suglasan s predloženim povjerenstvom.
Ad.6. Razno
-

Predstojnica Zavoda prof.dr.sc. Kamenka Živčić Marković obavještava članove Zavoda da će
se sjednice Zavoda ubuduće održavati ponedjeljkom u terminu od 12.30 sati, s obzirom na
obaveze u nastavi;
Dekan, prof.dr.sc. Damir Knjaz pod ovom točkom obavještava članove Zavoda da će Fakultet
ući u postupak reakreditacije i vanjske evaluacije početkom iduće godine, a da je u
međuvremenu potrebno postupiti sukladno uputama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Potrebno je izraditi samoanalizu po zadanim poglavljima i uputama, o čemu će više biti riječi na
sjednici Fakultetskog vijeća koja će se, izuzetno, održati 29. listopada o.g. Vanjsku evaluaciju
provest će povjerenstvo čiji su članovi nisu samo iz RH, a koji će ući u svaki segment
poslovanja Fakulteta i u osobnim kontaktima s nastavnicima, studentima i ostalim
zaposlenicima donositi zaključke. Zavisno od procjene tog povjerenstva ovisi i daljnji rad i
izdavanje dopusnice za rad našeg Fakulteta, a ona može biti bezuvjetna, uvjetna ali se može i
osporiti kako se dogodilo na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom da je
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeći u regiji u svim segmentima djelovanja, smatra
da će Fakultet vrlo uspješno proći ovu evaluaciju. Za provedbu postupka samoanalize imenovat
će se povjerenstvo na Fakultetskom vijeću koje će provesti zaduženja po poglavljima, te moli
sve članove Zavoda da se uključe i doprinesu što boljem postupku.

Izborno povjerenstvo za provođenje postupka izbora predstojnika Zavoda za mandatno razdoblje
2013./14. i 2014./15.u sastavu dr.sc. Goran Oreb, predsjednik te članovi dr.sc. Ljubomir Antekolović i
dr.sc. Jadranka Vlašić, u međuvremenu je završilo s radom i suglasno podnosi Zavodu slijedeće
izvješće:
3

-

u postupku izbora dr.sc. MAJE HORVATIN FUČKAR za zamjenicu predstojnice Zavoda za
kineziologiju sporta za pitanja nastave, uza mandatno razdoblje akademske 2013./14. I
2014./15. godine, imenovana je dobila 33 glasa,
u postupku izbora dr.sc. NENADA MARELIĆA za zamjenika predstojnice Zavoda za
kineziologiju sporta za pitanja znanosti, za mandatno razdoblje akademske 2013./14. I
2014./15. godine, imenovana je dobila 32 glasa,

o čemu su sačinjena pisana izvješća.
Povjerenstvo zaključuje da su
i

DR.SC. MAJA HORVATIN FUČKAR
DR.SC. NENAD MARELIĆ

izabrani za zamjenike predstojnice Zavoda za kineziologiju sporta za mandatno razdoblje 2013./14.
I 2014./15.akademske godine.
Zavod upućuje čestitke izabranima.

Time je iscrpljen dnevni red, te je sjednica Zavoda završena u 13.25 sati.

Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

Prof.dr.sc. Kamenka Živčić Marković

U Zagrebu, 16.10.2013.
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