ZAPISNIK
sa 9. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u SRIJEDU, 6. srpnja 2016. godine (akad. god. 2015./16.) s početkom u
11.00 sati u malom amfiteatru Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Mario Baić, Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Petar Barbaros
Tudor, Dario Bašić, mag.cin., dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Nada
Grčić-Zubčević, dr.sc. Igor Gruić, dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc. Željko Hraski, dr.sc.
Dajana Karaula, dr.sc. Goran Leko, dr.sc. Luka Milanović, Marijo Možnik, mag.cin, dr.sc.
Goran Oreb, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola Prlenda, dr.sc. Josipa Radaš, dr.sc. Tomica
Rešetar, dr.sc. Ivan Segedi, dr.sc. Hrvoje Sertić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc.
Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Vesna Babić (opr.), dr.sc. Valentin Barišić (opr.), dr.sc. Daniel Bok, dr.sc. Asim Bradić,
mr.sc. Čedomir Cvetković (opr.), dr.sc. Gordana Furjan-Mandić (opr.), dr.sc. Ivica Franjko,
dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin (opr.), dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Damir Knjaz (opr.),
dr.sc. Tomislav Krističević (opr.), dr.sc. Nenad Marelić, dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan
Matković. dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Katarina Ohnjec (opr.), dr.sc.
Tomislav Rupčić (opr.), dr.sc. Vlatko Vučetić (opr.), dr.sc. Dinko Vuleta
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
1. Usvajanje zapisnika s 08. redovite sjednice Zavoda održane 07. lipnja 2016. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 07.
srpnja 2016. godine;
3. Razno.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 8. sjednice Zavoda održane 07. lipnja 2016. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2.
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 07. srpnja
2016. godine;
Ad. 2./2. Informacija o održanom razredbenom postupku za upis pristupnika na:
2.1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
2.2. Redoviti i izvanredni Preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera
u akademskoj 2016./17. godini;
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Predstojnica zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković informirala je članove da je na ovim
razredbenim postupcima bilo prijavljeno 532 kandidata za integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij kineziologije, te zbog ispunjena kvote za ovaj studij neće biti
dodatnog jesenskog roka. Za ovaj studij je ostalo još 4 mjesta za upis stranih studenta.
Na redoviti i izvanredni preddiplomski stručnih studij za izobrazbu trenera bilo je
prijavljeno 198 kandidata. Za redoviti studij kvota od 50 studenata je popunjena, stroga će
jesenski rok biti samo za kandidate koji će željeti upisati izvanredni stručni studij za
izobrazbu trenera.
Ad. 2./3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu;
Prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario Baić je informirao članove zavoda o ovome
prijedlogu odluke koji je prvenstveno vezan za produženje zakonskih rokova asistentima
kojima prema Kolektivnom ugovoru (koji je trenutno van snage) dana mogućnost
produženja ugovora o radu određenim aktima u našem slučaju Statutom fakulteta.
Ad. 2./4. Prijedlog odluke o uvjetima upisa studenata Integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija kineziologije i redovitih studenta Preddiplomskog stručnog
studija za izobrazbu trenera u višu godinu studija;
Prodekan za nastavu i studente dr.sc. Mario Baić je informirao članove zavoda da se slična
odluka donosi prije početka svake akademske godine. Ovim prijedlogom odluke
omogućava se studentima četvrte godine studija po starom studijskom planu i programu
bezuvjetan upis na petu godinu.
Ad. 2./5. Prijedlog odluke o uvjetima otvaranja izbornih predmeta na Integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Prodekan dr.sc. Mario Baić informirao je članove da je ovo prijedlog odluke o kojom se
željelo na vrijeme definirati izborni predmeti koji će se otvarati u sljedećoj akademskoj
godini, u kojoj su definirani predmeti po semestrima, minimalni i maksimalni broj
studenata, predmeti koje studenti trebaju subfinancirati i sl. Do sada je pristiglo šest
korekcija ove odluke koje su uvažene u ovom prijedlogu. Kako se od ove godine planira
upis godine, a ne semestra po semestar, bilo je potrebna posebna informatička podrška u
svrhu unaprjeđenja organizacije nastave.
Predstojnica zavoda postavila je upit o otvaranju izbornih predmeta čiji nositelji na jesen
odlaze u zasluženu mirovinu mr.sc. Čedomir Cvetković i dr.sc. Ksenija Bosnar.
Ad. 2./6. Prijedlog odluke o uvjetima otvaranja izbornih predmeta i izbornih sportova na
Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Na isti način se ovom odlukom za otvaranje izbornih predmeta i izbornih sportova željelo
unaprijed definirati oni koji će se u sljedećoj akademskoj godini otvarati na
Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera i Specijalističkom diplomskom
stručnom studiju za izobrazbu trenera.
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Ad.2./7. Prijedlog odluke o minimalnim kriterijima za privremeno povjeravanje funkcije
nositelja predmeta sportske specijalnosti na Preddiplomskom stručnom studiju za
izobrazbu trenera i Specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;
Ovim prijedlogom odluke o minimalnim kriterijima za privremeno povjeravanje funkcije
nositelja predmeta prvenstveno za 18 novih sportskih specijalnosti na studijima za
izobrazbu trenera koji su uvršteni u nove izmjene i dopune studijskih programa omogućiti
će pokrivanje sportskih usmjerenjima s ekspertima u tom području, informirao je
prodekan dr. sc. Mario Baić.
Ad.2./10. Dr.sc. DAMIR KNJAZ – Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva u svezi s
ispunjavanjem uvjeta imenovanog nastavnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto REDOVITI PROFESOR u području društvenih znanosti, znanstveno polje
kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet KOŠARKA na sveučilišnom
studiju kineziologije;
Predstojnica zavoda informirala je članove o pristiglom izvješću dr.sc. Damira Knjaza za
izbor u redovitog profesora za predmet Košarka.
Ad.2.12. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s imenovanjem članova Stručnog
povjerenstva i raspisivanjem natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na
radno mjesto POSLIJEDOKTORAND u području društvenih znanosti, znanstveno polje
kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta:
12.1. za predmet ATLETIKA zavod predlaže Stručno povjerenstvo u sastavu: dr.sc.
Ljubomir Antekolović, predsjednik, te dr.sc. Vesna Babić i dr.sc. Dragan Milanović kao
članovi
12.1. za predmet NOGOMET zavod predlaže povjerenstvo u sastavu: dr.sc. Valentin Barišić,
predsjednik, te dr.sc. Nenad Marelić i dr.sc. Bojan Matković kao članovi

Zavoda suglasno prihvaća date prijedloge.
Ad. 2./14. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s imenovanjem članova Stručnog
povjerenstva i raspisivanjem natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na
radno mjesto ASISTENT u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grana kineziologija sporta za predmet HRVANJE na sveučilišnom studiju
kineziologije;
Zavod predlaže Stručno povjerenstvo u sastavu: dr.sc. Mario Baić, predsjednik, dr.sc.
Hrvoje Sertić i dr.sc. Kamenka Živčić Marković, članovi
Zavoda suglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad. 2./1. Dopune dnevnoga reda: Dr. sc. BOJAN MATKOVIĆ- Izvješće i prijedlog Stručnog
povjerenstva u svezi s ispunjavanjem uvjeta imenovanog nastavnika za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto REDOVITI PROFESOR U TRAJNOM ZVANJU na području
društvenih znanosti znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta
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za predmet KOŠARKA na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije .
Predstojnica zavoda informirala je članove o pristiglom izvješću dr.sc. Bojana Matkovića za
izbor u redovitog profesora u trajnom zvanju za predmet Košarka.
Ad.2./3. Dopune dnevnoga reda: Izbori u naslovna zvanja:
Predstojnica zavoda dr.sc. Kamenka Živčić Marković dala je zamolbu za pokretanjem
postupka izbora Lucije Milčić u naslovno nastavno zvanje PREDAVAČ ili VIŠI predavač za
područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana kineziologija sporta za predmet
Sportska gimnastika 1. Prijedlog stručnog povjerenstva je u sastavu: dr.sc. Kamenka Živčić
Marković, predsjednica, te dr.sc. Tomislav Krističević, član i pred. Željko Lukenda, vanjski
član
Ad. 3. Razno
Prodekan za nastavu Mario Baić upoznao je članove zavoda sa tijekom dobivanja
dopusnica za poslane izmjene i dopune studijskih program. Verifikacija za Integrirani
studij očekuju se početkom akademske godine, a za studije za izobrazbu trenera studijski
programi (sa 18 novih sportova) moraju proći recenziju, što se realno očekuje za 2 do 3
mjeseca. Zahvaljuje se svima na uloženom trudu.
Dr.sc. Tomislav Đurković podsjeća članove da što prije ispune Izvješća o održanoj nastavi
na stručnom studiju za izobrazbu trenera kako bi se mogla provesti isplata. U raspravi o
problemima provedbe nastave, dolazaka i ne dolazaka studenata na nastavu, o njihovom
neispunjavanju obaveza, zakašnjelim, naknadnim uplatama studija, usklađivanju Izvješća
sa podacima u ISVU sustavu i ostaloj problematici sudjelovali su: dr.sc. Mario Baić, dr.sc.
Kamenka Živčić Marković, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Ivan
Segedi i dr.sc. Petar Barbaros-Tudor s prijedlogom uvođenja kartičnog poslovanja.
Nakon što su iscrpljene sve s točke dnevnog reda predstojnica Zavoda dr.sc. Kamenka Živčić
Marković zahvaljuje članovima na sudjelovanju.
Zavod je završio s radom u 11.39 sati.
U Zagrebu, 06.7.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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