ZAPISNIK
sa 6. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine (akad. god. 2017./18.) s početkom
u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Vjekoslav
Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav
Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka
Milanović, Marijo Možnik mag.cin, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Josipa
Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc.
Daniel Bok, dr.sc. Ivica Franjko, dr.sc. Maja Horvatin, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Goran
Oreb, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, Nikola Starčević
mag.cin., dr.sc. Jadranka Vlašić, ,

Odsutni: dr.sc. Dario Bašić (opr.), dr.sc. Valentin Barišić (opr.), dr.sc. Asim Bradić(opr.), Marijo
Baković (opr.), dr.sc. Gordana Furjan-Mandić(opr.), dr.sc. Nada Grčić-Zubčević (opr.), dr.sc.
Cvita Gregov (opr.), dr.sc. Dražen Harasin (opr.), dr.sc. Željko Hraski (opr.), dr.sc. Igor Jukić
(opr.), dr.sc. Dajana Karaula (opr.), Ivan Krakan mag.cin. (opr.), dr.sc. Bojan Matković (opr.),
dr.sc. Goran Marković (opr.), dr.sc.Novak Dario (opr.), dr.sc. Nikola Prlenda, (opr.), dr.sc.
(opr.), dr.sc. Dinko Vuleta(opr.), dr.sc. Kamenka Živčić Marković (opr.)

Sjednicu otvara predstojnik Zavoda, dr.sc. Luka Milanović pozdravljajući prisutne,
s prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa sastanka Zavoda za kineziologiju sporta održanog dana 20.
veljače 2018. godine
2. Prethodna rasprava o predloženim točkama dnevnog reda 6. redovite sjednice
Fakultetskog vijeća koja će se održati u utorak, 27. ožujka 2018. godine
3. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
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Ad.1.
Zapisnik s 5. sjednice Zavoda održane 20. veljače 2018. godine prihvaćen je bez primjedbi.

Ad.2.
Ad. 2/6 Pravilnik o studiranju na integriranog preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije (pročišćeni tekst);
Dekan prof.dr.sc.Krističević je izvijestio zavod da se ne radi o izmjeni pravilnika nego samo o
pročišćenom tekstu
Ad. 2/7 Prijedlog odluke o postupku izrade i obrane diplomskog rada na integriranom
preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Prodekanica prof.dr.sc. Maja Horvatin Fučkar izvijestila je zavod kako je Povjerenstvo za
nastavu i studente napravilo hodogram aktivnosti pri izradi i obrani diplomskog rada, a koji
će biti sastavljen u pisanom obliku te dostavljen svim nastavnicima.
Prof.dr.sc. Vesna Babić predlaže da djelatnici knjižnice naprave i kratku radionicu o
plagiranju tj. otkrivanju plagijata, a kako bi mentori još bolje mogli provjeravati diplomske
radove svojih kandidata.
Također, mijenja se i naziv odluke kako bi se ujednačio sa zakonom. Za sada se ne mijenja
sam način obrane, ali ubuduće bi se osim same obrane mogao napraviti i završni ispit.

Ad. 2/11 Dr.sc. Daniel Bok – prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s imenovanjem
imenovanog predloženika – poslijedoktoranda za vanjskog suradnika Kineziološkog
fakulteta za izvođenje dijela nastave (seminarska nastava i vježbe) iz predmeta Osnovne
kineziološke transformacije 2. na sveučilišnom studiju kineziologije;
Zavod je suglasan s prijedlogom

Ad. 2/12 Izbori u znanstvena zvanja;
Po pitanju zamolbe dr.sc. Ivana Krakana o pokretanju postupka izbora u znanstveno zvanje
znanstveni suradnik Zavod je predložio povjerenstvo:
Pror.dr.sc. Igor Jukić; doc.dr.sc. Luka Milanović, prof.dr.sc. Damir Sekulić
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Ad. 2/13 Izbori u znanstveno nastavna zvanja;
Po pitanju zamolbe prof.dr.sc. Vesne Babić o pokretanju postupka izbora u znanstveno
nastavno zvanje redoviti profesor-trajno zvanje Zavod je predložio povjerenstvo:
Prof.dr.sc. Dragan milanović; prof.dr.sc. Nada Grčić-Zubčević; prof.dr.sc. Milan Čoh

Ad. 2/16 Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika Kineziološkog
fakulteta;
Zavod je potvrdio sve pristigle zamolbe za izbor/reizbor vanjskih suradnika:
Marine Tome, prof.; Vesne Pirš, više sportske trenerice; Josipa Deranje, prof.; Mie Šimunić,
prof.; dr.sc. Daniela Boka; Viktoria Miličevića.

Ad. 3. Ostalo
Dekan je izvijestio o radnom vremenu fakulteta tijekom Velikog tjedna te Uskršnjih praznika i
zamolio sve zaposlenike da preuzmu Uskršnji poklon bon u iznosu od 400 kuna.
Predstojnik Zavoda je po pitanju zamolbe za pokretanje postupka izbora mr.sc. Ratka
Vukovića u nastavno (naslovno) zvanje PREDAVAČ predložio povjerenstvo na 6. sjednici
fakultetskog vijeća

Zavod je završio s radom u 13.00 sati.
U Zagrebu, 26.3.2018.

Zapisnik vodio:

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Ivan Segedi

dr. sc. Luka Milanović
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