ZAPISNIK
sa 09. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u utorak, 28. svibnja 2014. godine ( akad. god. 2013./14.) s početkom u 12.30
sati u Vijećnici Fakulteta – Horvaćanski zavoj 15
Prisutni:
Dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Mario Baić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc.
Daniel Bok, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Josipa Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, mr.sc. Čedomir
Cvetković, dr.sc. Gordana Furjan Mandić, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dr.sc. Nenad
Marelić, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Lidija Petrinović, Josipa Radaš, mag.cin, 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,
Opravdano odsutni:
Marijo Baković, mag.cin, dr.sc. Valentin Barišić, Dario Bašić, mag.cin, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc.
Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić,
dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Tomislav Krističević, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan
Matković, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin., dr.sc. Goran Oreb,
dr.sc. Vlatko Vučetić, dr.sc. Kamenka Živčić
Sjednicu otvara dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, zamjenica predstojnice Zavoda, pozdravljajući prisutne s
prijedlogom slijedećeg
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika sa 08. redovite sjednice Zavoda održane 06. svibnja 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.svibnja
2014. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 08. sjednice Zavoda održane 08. svibnja 2014. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.svibnja
godine;

2014.

Ad.2. / 3.
Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis
pristupnika u prvu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
kineziologije u akademskoj 2014./15. godini
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Kratku informaciju u svezi s ovim prijedlogom odluke dao je prodekan za nastavu dr.sc. Mario Baić, u
napomenu da će se održati sastanak Povjerenstva u petak, 30.05.2014. na kojem će se definirati
osobe koje će biti angažirane na razredbenom ispitu (zaposlenici i vanjski suradnici), te da je u tijeku
izrada nacrta dvorana koje su angažirane za potrebe razredbenog postupka, kako bi se informatički
opremile za regularno provođenje. Razredbeni ispit za redoviti integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij održati će se u četvrtak i petak, 12. i 13. lipnja 2014. godine, a sve relevantne
informacije kao i materijali biti će dostupni na web stranici Fakulteta.
Ad.2./4.
Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis
pristupnika u prvu godinu stručnog studija za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni studij) u
akademskoj 2014./15. godini
Prijedlog ove oduke ukratko je obrazložio pročelnik Studijskog centra za izobrazbu trenera, dr.sc. Hrvoje
Sertić, uz napomenu da se razredbeni postupak provodi nakon razredbenog postupka za redoviti
sveučilišni studij i to u subotu 14.lipnja 2014. godine. Na redoviti stručni studij za izobrazbu trenera
upisat će se ukupno 50 studenta i to na Fitnes 10 studenata, Kondicijska priprema sportaša 10
studenata, Sportska rekreacija 10 studenata te na Razne sportove 20 studenata. Upisi na studij vršit će
se od 18. srpnja 2014. godine nadalje. Eventualni rujanski rok za razredbeni postupak predviđen je za
10. rujna 2014. godine.
Na izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini predviđa se upisati ukupno 250
studenata i to: Fitness – 30, Kondicijska priprema sportaša – 80, Sportska rekreacija – 30, te na Razne
sportove 110 studenata. Razredbeni ispit će također biti 14. lipnja 2014. godine (subota), upisi će se
vršit od 18. srpnja 2014. godine nadalje, te će se eventualni rujanski rok također održati 10. rujna 2014.
Svi potrebni materijali kao i informacije nalaze se na web stranici Fakulteta – Studijskog centra za
izobrazbu trenera.
Ad.2./5.
Prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad studenata i Povjerenstva za znanstveni rad i etiku u
svezi s kandidiranjem studentskih radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu u ak.
2014./15. godinu
Dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar obavještava članove Zavoda da je Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku
donijelo odluku da se za dodjelu Rektorove nagrade za akad. 2013./14. godinu Sveučilištu Fakultetskom
vijeću predlože slijedeći radovi:
1. Naslov rada: Povezanost jakosti mišića trupa s funkcionalnom ravnotežom žena treće životne dobi
Autor: Antonija Golubić
Mentor: izv.prof.dr.sc. Goran Marković
2. Naslov rada: Motorička znanja djece predškolske dobi uključene u različite programe vježbanja
Autori: Mateja Krmpotić i Igor Stamenković
Mentor: dr.sc. Sanja Šalaj
3. Naslov rada: Povezanost različitih aspekata motivacijske klime s anksioznošću i samopouzdanjem
sportaša za vrijeme natjecanja
Autori: Saša Kurtanjek i Juraj Zagorc
Mentor: dr.sc. Zrinka Greblo
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te da će radovi će biti upućeni Sveučilištu nakon donošenja odluke Fakultetskog vijeća na sjednici
29.05.2014. godine, s obzirom da je rok za Sveučilištu 30. svibnja 2014.
Zavod je suglasan s ovim prijedlogom Povjerenstva za znanstveni rad i etiku.
Ad.2./7.
Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja
znanstvenim novacima – višim asistentima dr.sc. Luki Milanoviću, dr.sc. Cviti Gregov i dr.sc.
Danielu Boku za samostalno izvođenje predavanja i završno ispitivanje studenata uključujući
pravo na davanje konačne ocjene o položenom ispitu iz predmeta:
1) OKT (muški – stari program), OKT 2, Izborni modul KPS (predmetni specijalnosti),
Kondicijska priprema djece i mladih sportaša (IP), na redovitom sveučilišnom studiju, te
2) OKT, studijski smjer KPS (predmetni specijalnosti) na stručnom studiju.
Zamjenica predstojnice Zavoda dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar obavještava članove Zavoda da je
predmetni nastavnik dr.sc. Igor Jukić uputio Zavodu kao i Fakultetskom vijeću ovu zamolbu zbog
njegove zauzetosti obvezama izvan Fakulteta.
Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali dr.sc. Gordana Furjan Mandić, dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, dr.sc.
Nenad Marelić, dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Vesna Babić, Zavod donosi slijedeći zaključak:
- Potrebno je nadopuniti tekst Odluke kojom se regulira ovaj prijedlog za davanja privremenog
ovlaštenja na način da se definira vrijeme za koje se donosi odluka (ljetni ispitni rok), do
predviđenog povratka predmetnog nastavnika dr.sc. Igora Jukića, te da u konkretnom slučaju
predloženi mogu završno ispitivati studente uključujući i pravo davanje konačne ocjene, koju
upisuje i potpisuje izabrani nastavnik, predstojnica Katedre OKT dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar.
Ad.2./9.
Izbori u znanstvena zvanja
U stručno povjerenstvo za izbor dr.sc. Željka Hraski u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za
društvene znanosti/kineziologija, Zavod suglasno predlaže dr.sc. Kamenku Živčić Marković za
predsjednicu, te članove dr.sc. Gordanu Furjan-Mandić i dr.sc. Ivana Čuka, Fakulteta za šport
Univerziteta u Ljubljani.
Ad.2./11.
Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
Zavod je suglasan s prijedlogom predmetnog nastavnika za izbor vanjskih suradnika i to:
-

Katarinu Đurđević, prof. za vanjsku suradnicu na predmetu Plesovi, na sveučilišnom studiju
kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Edite Cebalo, prof.za vanjsku suradnicu na predmetu Plesovi na sveučilišnom studiju
kineziologije i stručnom studiju za izobrazbu trenera.
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Ad.3. Razno
Dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar obavještava članove Zavoda da je potrebno popuniti tablicu sa
terminima korištenja godišnjih odmora za ovu godinu, koja se nalazi na porti;
Dr.sc. Gordana Furjan-Mandić obavještava članove Zavoda kako je za sutrašnji dan 29. svibnja
2014. zakazan štrajk u sustavu visokog obrazovanja, iz općepoznatih razloga, te moli da svatko
na svoj način pripomogne u njegovoj provedbi, pa i na način da se studenti tijekom nastave koju
nije moguće odgoditi upozna s razlozima za štrajk, Dr.sc. Hrvoje Sertić obavještava članove
Zavoda da je nastavu na trenerskim studijima nužno održati u vrijeme štrajka s obzirom da su
oni financirani osobno od strane studenata;
Dr.sc. Vesna Babić postavlja pitanje o pravnoj utemeljenosti evidencije dolazaka na posao koja
nam je upućena od strane računovodstvene službe, a služi u svrhu pravdanja sredstava za
prijevoz.
S obzirom da su točke dnevnog reda iscrpljene Zavod je završio s radom u 13. 20 sati.

U Zagrebu, 16.06.2014.

Zapisnik vodila:

Zamjenica Predstojnice Zavoda:

Suzana Dolić-Knok

doc.dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar
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