ZAPISNIK
Sa 6. redovite sjednice ZAVODA ZA KINEZIOLOGIJU SPORTA u akademskoj 2018./19.
godini, koja se održala u četvrtak, 28. ožujka 2019. god., s početkom u 12.30 sati u vijećnici
Fakulteta, Horvaćanski zavoj 15, Zagreb

Prisutni:
dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin, dr.sc. Igor
Jukić, dr.sc. Dajana Karaula, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, Ivan
Mikulić mag.cin., dr.sc. Luka Milanović, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Katarina Ohnjec, mr.sc. Damir Pekas,
dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Klara Šiljeg ,
dr.sc. Jadranka Vlašić

Odsutni (opravdano):
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Marijo Baković, dr.sc.
Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Valentin Barišić, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc.
Gordana Furjan-Mandić, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Željko Hraski, Ivan
Krakan mag.cin., dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković, dr.sc.
Marijo Možnik, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola Prlenda, dr.sc. Tomislav Rupčić, , dr.sc.
Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Dinko Vuleta, dr.sc. Kamenka Živčić
Sjednicu otvara predstojnika Zavoda, dr.sc. Luka Milanović pozdravljajući prisutne,
s prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Zavoda za kineziologiju sporta održane dana
20. veljače 2019. godine
2. Prethodna rasprava o predloženim točkama dnevnog reda 6. redovite sjednice
Fakultetskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 28. ožujka 2019. godine
3. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad.1.
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 20. veljače 2019. godine prihvaćen je bez primjedbi.
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Ad.2.
Ad. 2/4 Dr. sc. IVAN KRAKAN, prijedlog za pokretanjem postupka izbora u znanstveno
zvanje ZNANSTVENI SURADNIK u području društvenih znanosti, polje kineziologija;
Zavod je predložio povjerenstvo u sastavu:
Prof.dr.sc. Igor Jukić, doc.dr.sc. Luka Milanović, prof.dr.sc. Damir Sekulić

Ad. 2/9 Ostalo
Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
Zavod je prihvatio sve pristigle zamolbe za angažiranje vanjskih suradnika

Ad. 2/4 DOPUNE DNEVNOG REDA Odobrenje za provođenje teorijskih predavanja,
održavanja ispita i sudjelovanje u ispitnom povjerenstvu na ispitima pred povjerenstvom
za predmet NOGOMET
Zbog specifičnosti situacije na predmetu Nogomet, Zavod je podržao prijedlog da se Ivanu
Mikuliću, mag.cin. daju privremene ovlasti za provođenje teorijskih predavanja, održavanja
ispita i sudjelovanje u ispitnom povjerenstvu na ispitima pred povjerenstvom za predmet
NOGOMET.

Ad. 3. Ostalo
Prof.dr.sc. Baić je izvijestio Zavod da je nakon 6 godina stiglo pozitivno mišljenje
reakreditacije za integrirani sveučilišnog studija te je zahvalio svima koji su doprinijeli
takvom ishodu.
Također, napomenuo je da je novi kurikul predmeta TZK objavljenu u narodnim novinama te
se u ime povjerenstva s Kineziološkog fakulteta zahvalio Dekanu Krističeviću koji je omogućio
priključivanje članova našeg povjerenstva radnoj skupini MZO, što je i dovelo do toga da novi
kurikul bude napisan sukladno strateškim ciljevima našeg fakulteta.

Prof.dr.sc. Knjaz je istaknuo da će se povećati broj studenata iz Kine te da potiče sve
nastavnike da se uključe u nastavu s njima. Svi koji žele sudjelovati u nastavi sa studentima iz
Kine trebaju de javiti doc.dr.sc. Novaku kako bih ih on uvrstio u ponudu predmeta koju
studenti mogu izabrati.
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Prof.dr.sc. Leko je pozvao sve nastavnike da pošalju rad za konferenciju Ljetna škola
kineziologa.

Zavod je završio s radom u 13.30 sati.

Zapisnik vodio:

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Ivan Segedi

dr. sc. Luka Milanović

U Zagrebu, 28.3.2019.
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