ZAPISNIK
sa 6. redovne sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2017./18. godini, održane 26.
ožujka 2018. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Zrinko Čustonja, , dr.sc. Pavle Mikulić, dr.sc. Darija Omrčen, dr.sc. Lidija Petrinović,
dr.sc. Hrvoje Podnar, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Goran Sporiš dr.sc. Dario Škegro, dr.sc. Drena Trkulja-Petković,
Odsutni:
Dr.sc. Mirna Andrijašević, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Mario Kasović,
dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Maroje Sorić, dr.sc. Sanja Šalaj, dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc.
Tatjana Trošt-Bobić. dr.sc. Vlatko Vučetić.
Ostali prisutni:
Dr.sc. Maja Horvatin, prodekanica za nastavu i studente
6.redovitu sjednicu Zavoda u akademskoj 2017./18. godini otvara predstojnica Zavoda dr.sc.Lidija Petrinović,
pozdravlja prisutne i utvrđuje na na ovoj sjednici ne sudjeluje dovoljan br9oj članova Zavoda, pa se stoga neće
donositi odluke već će se samo upoznati i razmatrati točke dnevnog reda sjednice odnosno Fakultetskog
vijeća.Predlaže slijedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovite sjednice Zavoda održane 21. veljače 2018. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj
2017./18. godini zakazane za 27.3.2018. godine;
3. Ostalo.
Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 5. redovite sjednice Zavoda održane 21.2.2018.
Zavod je upoznat sa zapisnikom sa prethodne sjednice.

Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za

27. ožujka 2018. godine;
Ad.2.2. Statut Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (utvrđivanje pročišćenog teksta)
U svezi s ovom točkom predstojnica Zavoda obavještava prisutne da se radi o pročišćenom tekstu Statuta ali i
određenim izmjenama kojim se definiraju uvjeti za radno mjesto tajnika Fakulteta.
Ad.2.4. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenog vozila.
Predstojnica Zavoda upoznaje članove s ovim prijedlogom kojim se utvrđuje tko i u koje svrhe može koristiti
službeno vozilo Fakulteta.

Ad.2.5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji
radnih mjesta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda predstojnica Zavoda naglašava da se radi o izmjenama Pravilnika koje se
odnose na uvjete radnog mjesta tajnika Fakulteta.
Ad.2.6. Pravilnik o studiranju na integriranom preddiplomskom sveučilišnom studiju kineziologije.
Ad.2.7. Prijedlog odluke o postupku izrade i obrane diplomskog rada na integriranom preddiplomskom ili
diplomskom sveučilišnom studiju.
Ad.2.9. Prijedlog povjerenstva za nastavu i studente u svezi s utvrđivanjem roka za podnošenje prijava
pristupnika za upis na studij i datuma održavanja razredbenog postupka za upis pristupnika na
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije te redoviti i izvanredni stručni studij
za izobrazbu trenera.
Prodekanica za nastavu dr.sc. Maja Horvatin izložila je da je Povjerenstvo za nastavu i studente nakon višekratnih
zajedničkih sastanaka izradilo konačni tekst Pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom sveučilišnom
studiju kineziologije, kao i prijedlog Odluke o postupku izrade i obrane diplomskog rada na istom studiju. Uz ovaj
Pravilnik također su izrađeni i odgovarajući obrasci koje studenti moraju popuniti prilikom reguliranja svog statusa
tijekom studija. Sve nedoumice, kao i pitanje da li se može obrana diplomskog rada preoblikovati u polaganje
diplomskog ispita (koji onda nužno nosi i određeni broj ECTS bodova), morat će se riješiti sukladno zahtjevu
Sveučilišta u Zagrebu i Zakonu o visokom obrazovanju. Eventualne primjedbe i prijedloge dr. Maja Horvatin moli
da se upute na Povjerenstvo za nastavu, a još jednom se bude provjerila zakonska regulativa u svezi s diplomskim
ispitom.
Razredbeni postupak za upis pristupnika na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
određen je za 02. i 03. srpanj 2018. godine, dok je za redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera 4.
srpanj 2018. godine, u lipanjskom roku.
Za jesenski rok razredbeni postupak za integrirani sveučilišni studij je 11. rujan 2018., dok je za redoviti i izvanredni
preddiplomski stručni studij razredbeni postupak 12.9.2018. godine
Ad.10.1. Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za
upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i redoviti i izvanredni preddiplomski
stručni studij za izobrazbu trenera.
U stručno povjerenstvo za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u ak. 2018.&19. godine
kao zamjenski član imenovana je dr.sc. Drena Trkulja Petković.
AD.13. Izbori u ZNZ
U stručno povjerenstvo za provedbu postupka izbora dr.sc. Tatjane Trošt Bobić u znanstveno-nastavno zvanje i
radno mjesto docenta predlažu se: prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, prof.dr.sc. Dubravka Ciliga i prof.dr.sc. Ivan
Prskalo.
U stručno povjerenstvo za provedbu postupka izbora dr.sc. Frane Grubišića u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje docenta predlažu se prof.dr.sc. Dubravka Ciliga, prof.dr.sc. Iriis Zavoreo i prof.dr.sc. Marjeta Mišigoj
Duraković.

Ad.4. Ostalo
Pod ovom točkom dnevnog razvila se diskusija u kojoj su razmotreni rokovi koji moraju biti ispunjeni za nastavnika
koji pokreće izbor u više znanstveno nastavno zvanje.

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, 12.4.2018.

