ZAPISNIK
sa 10. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u utorak, 03.srpnja 2014. godine ( akad. god. 2013./14.) s početkom u 11.00 sati
u Vijećnici Fakulteta – Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
Dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc.
Josipa Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, mr.sc. Čedomir Cvetković, dr.sc. Tomislav Šurković, dr.sc.
Gordana Furjan Mandić, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja
Horvatin Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc.
Goran Marković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin., dr.sc. Lidija
Petrinović, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc.
Jadranka Vlašić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Dajana Zoretić, dr.sc. Kamenka Živčić
Marković
Opravdano odsutni:
Dr.sc. Vesna Babić, Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin, dr.sc. Asim
Bradić, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Bojan Matković,
dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran Oreb, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Vlatko Vučetić.
Sjednicu otvara dr.sc.dr.sc. Kamenka Živčić Marković predstojnica Zavoda, pozdravljajući prisutne s
prijedlogom slijedećeg
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 09. redovite sjednice Zavoda održane 28. svibnja 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08. srpnja
2014. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 09. sjednice Zavoda održane 28. svibnja 2014. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 08. srpnja 2014.
godine;
Ad.2./2. Izvješće 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.
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Kratko izvješće o održanom razredbenom ispitu za upis pristupnika na redoviti integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij kineziologije u 2014./15. godini dao je prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario
Baić, uz napomenu da će se upisi na studij izvršiti nakon 18. srpnja 2014. godine. Od ukupno 554 kandidata na
plivanju nije zadovoljio 29, a 42 kandidata nisu prošla razredbeni prag, dok jedan kandidat nije prošao na
liječničkom pregledu prije razredbenog, pa mu je odobren povrat uplaćenih sredstava.

Dr.sc. Hrvoje Sertić, izvijestio je o razredbenom postupku koji je održan za upise na redoviti i izvanredni stručni
studij za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini kroz dva dana i to 14. 06. u Zagrebu i 16.06.2014. u Puli.
Konačne rang liste od prijavljenih 255 kandidata bit će objavljene 17. srpnja 2014., a upisi će se vršiti 18.07.2014.
godine. Dr. Hrvoje Sertić ističe da je pristiglo 117 prijava za redoviti stručni studij za izobrazbu trenera (upisna
kvota je 50 studenata), pa je za očekivati da će se nakon popunjene upisne kvote preostali kandidati prebaciti na
izvanredni stručni studij. Pročelnik SCIT-a koristi ovu prigodu kako bi uputio zamolbu voditeljima studijskih
smjerova o nužnosti predaje financijskih planova i izvješća za sjednicu Dekanskog kolegija koja će se održati prije
početka korištenja godišnjih odmora u srpnju mjesecu.

Ad.2./3. Podloga za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG
CENTRA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu;

Dekan, dr.s. Damir Knjaz izvijestio je nazočne da je izrađena Podloga za izradu idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja kao i Studija predizvodljivosti Sportsko-edukacijskog centra Kineziološkog fakulteta na
području Zapadnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu, a koji će poslužit za provedbu javnog natječaja za dobivanje
idejnog rješenja kao i projektne dokumentacije. Studija predizvodljivosti je financirana od Sveučilišta u Zagrebu u
cijelosti. Na Senatu Sveučilišta očekuje se usvajanje rebalansa financijskog plana za pokrivanje troškova
provođenja javnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sportsko-edukacijskog centra
Kineziološkog fakulteta.

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 o uvođenju izbornog predmeta Golf u studijski program integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija kineziologije Zavod prihvaća. Nakon kraće diskusije o odluci za uvođenje
Kineskog jezika kao izbornog predmeta Zavod odgađa, a temeljem obrazloženja dekana prof.dr.sc. Damira
Knjaza.

Ad.2./5. Prijedlog odluke o uvjetima nastavka i završetka dvoipolgodišnjeg stručnog studija za izobrazbu
trenera (ECTS program-ožujak 2005. godine);
Pročelnik SCIT-a dr.sc. Hrvoje Sertić obavještava članove Zavoda u svezi s ovom točkom dnevnog reda da će
ova odluka biti razmatrana na današnjoj sjednici Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja.
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Ad. 2./7.Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanjem postupka za izbor nastavnika u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENTA u području društvenih znanosti, znanstveno
polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet OSNOVNE KINEZIOLOŠKE
TRANSFORMACIJE 2 na sveučilišnom studiju kineziologije;

Nakon obrazloženja dr.sc. Igora Jukića u svezi s ovom točkom dnevnog reda, Zavod je istu suglasno podržao te
predložio Stručno povjerenstva za pripremu i izradu izvješća o ispunjavanju uvjeta kandidata za izbor i to: dr.sc.
Igor Jukić, predsjednik, dr.sc. Goran Marković i dr.sc. Milan Čoh (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani), članovi.

Ad. 2./13. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja dr.sc. Saši
Vuku i dr.sc. Josipi Bradić za samostalno izvođenje predavanja kao i za samostalno završno ispitivanje
studenata uključujući i pravo na davanje konačne ocjene o položenom ispitu iz predmeta:
-

specijalnosti izbornog modula Fitnes (Kineziološka analiza, Antropološka analiza, Programiranje
treninga u fitnesu i Kontrola treniranosti u fitnesu) na sveučilišnom studiju kineziologije;

-

Osnovne kineziološke transformacije;
Dizanje utega (izborni predmet);
specijalnosti studijskog smjera Fitnes (Kineziološka analiza, Antropološka analiza, Metodika kardio
fitnesa i programiranje i kontrola treninga u fitnesu) na stručnom studiju za izobrazbu trenera.
Na prijedlog i zamolbu predmetnog nastavnika dr.sc. Gorana Markovića, a nakon kraće diskusije, Zavod je donio
odluku o davanju privremenog ovlaštenja dr.sc. Saši Vuku i dr.sc. Josipi Bradić za samostalno izvođenje
predavanja i samostalno ispitivanje studenata, za navedene predmete, ali ne i pravo na davanje konačne ocjene
o položenom ispitu iz predmeta (uz obrazloženje da konačnu ocjenu daje predmetni nastavnik) uz jedan suzdržan
glas.

Ad.2./14. Prijedlog Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Zavod je suglasan s prijedlogom predmetnog nastavnika prof.dr.sc. Hrvoja Sertića za izbor Josipa Zekića,
dr.med., za vanjskog suradnika za izvođenje dijela nastave u okviru predmeta Antropološka analiza u sportu i
Kontrola treniranosti u sportu na stručnom studiju za izobrazbu trenera, te modulima sveučilišnog preddiplomskog
i dilomskog integriranog studija kineziologije.

Ad.3. Razno
Dekan, dr.sc. Damir Knjaz obavještava nazočne da je Hrvatska zaklada za znanost 24. lipnja 2014.
godine objavila natječaje za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji će biti otvoreni
za prijave do 15. rujna ove godine, te moli sve zainteresirane da se prijave. Također, obavještava
članove Zavoda da je nakon sjednice Fakultetskog vijeća planiran domjenak, te poziva da se odazovu
ovom neformalnom druženju.
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Dr.sc. Kamenka Živčić Marković upućuje zahvalu upravi Fakulteta na dobivenim klima uređajima.
Dr.sc. Željko Hraski predlaže da se u hodnicima ispred nastavničkih kabineta postave stolovi i stolice
kako bi ih studenti mogli koristiti prilikom ispitnih rokova i konzultacija.

S obzirom da su točke dnevnog reda iscrpljene Zavod je završio s radom u 12. 25 sati.

U Zagrebu, 03.09.2014.

Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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