ZAPISNIK
sa 4. redovne sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2017./18. godini, održane 24.
siječnja 2018. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici . Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj
15.
Prisutni:
Dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Hrvoje Podnar,
dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Dario Škegro, dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc. Drena Trkulja-Petković,
Odsutni:
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Zrinko Čustonja, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Mario Kasović, dr.sc.
Goran Marković, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc. Maroje Sorić, dr.sc. Tatjana Trošt-Bobić.

3.redovitu sjednicu Zavoda u akademskoj 2017./18. godini otvara predstojnica Zavoda dr.sc.Lidija Petrinović,
pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 3. redovite sjednice Zavoda održane 20.12.2017. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj
2017./18. godini zakazane za 25.1.2018. godine;
3. Ostalo.
Dnevni red je prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa sjednice3. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju održane 20. prosinca 2017.
prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za

25. siječanj 2018. godine;

Ad.2.5. Izvješće i prijedlog Povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih znanosti, znanstveno polje
kineziologija, znanstvena grada sistematska kineziologija za predmete Sistematska kineziologija i
Metodologija kineziologijskih istraživanja na sveučilišnom studiju kineziologije.
Stručno povjerenstvo u sastavu dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc. Ivan Prskalo i dr.sc. Mario Kasović svojim izvješćem o
ispunjavanju uvjeta pristupnika dr.sc. Ivana Vrbika i dr.sc. Vlatka Vučetića za izbor nastavnika u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grada sistematska kineziologija za predmete Sistematska kineziologija i Metodologija kineziologijskih
istraživanja na sveučilišnom studiju kineziologije predložilo je izbor dr.sc. Vlatka Vučetića, koji je održao i nastupno
predavanje.

Ad.2.9. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju za pokretanjem postupka i raspisivanjem
natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziterapija i prilagođena tjelesna
aktivnost za predmet Kineziterapija.
Predstojnica Zavoda obavještava članove da je predmetna nastavnica dr.sc. Dubravka Ciliga uputila zahtjev za
pokretanje ovog postupka s obzirom da dr.sc. Tatjani Trošt Bobić ističe ugovor o radu na radnom mjestu više
asistentice, te s obzirom da imenovana redovito provodi nastavu iz Kineziterapije na svim razinama sveučilišnog
studija, te da temeljem fonda sati postoji potreba da se imenovana izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docent.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom.
Nadopuna dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća
Ad.1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku izrade i obrane diplomskog rada
studenata na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
U svezi s ovom točkom dnevnog reda razvila se diskusija u kojoj su sudjelovali dr.sc.L.Pertrinović, dr.sc.
D.Trkulja Petković, dr.sc. S.Šimek, dr.sc.G.Sporiš, dr.sc. M.Andrijašević, dr.sc. D.Škegro, a posebno je istaknuto:
 bilo bi dobro odrediti tijekom godine termine za obranu diplomskih radova;
 sazvati tematsku sjednicu o tome na Povjerenstvu za nastavu;
 Povjerenstvo za znanstveni rad želi da 20% diplomskih radova bude eksperimentalno;
 radi se o prijelaznoj akademskoj godini nakon koje više neće biti takvih situacija;
 ne smije se dozvoliti pritisak na nastavnike koji je postao pravilo u mjesecu rujnu svake akademske
godine;
 nastavnici će biti donekle rasterećeni s obzirom na veći broj izabranih docenata;
 potrebno je definirati termin za izbor mentora prije upisa X.semestra,
 potrebno je odrediti i termin za odobrenje teme rada i to npr. najkasnije do 15.5. u godini;
 završne radove na specijalističkom stručnom studiju također uključiti u ovu odluku.

Ad.4. Ostalo
Pod ovom točkom dnevnog istaknuto je:
 da je rok za predaju radova za Kondicijsku pripremu sportaša produžen;
 dr.sc. D.Škegro uputio je poziv na domjenak koji će se održati nakon sjednice Fakultetskog vijeća a u
svezi s izborom u docentska zvanja;
 dr.sc.M.Andrijašević uputila je članovima Zavoda poziv na promociju svoje knjige koja će se održati u
Mimari 29.1.2018.;
 dr.sc. D.Škegro pozvao je članove Zavoda kao i njihove obitelji na Noć muzeja s obzirom da je tema
ovogodišnje manifestacije Noć muzeja sport.
S obzirom da vise nije bilo priloga za raspravu, sjednica Zavoda završila je završila s radom u 13.10 sati.
Zapisnik izradila:

Predstojnica Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

Dr.sc. Lidija Petrinović

Zagreb, 21.2.2018.

