ZAPISNIK
sa 06. redovite sjednice Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u akademskoj 2013./14. godini, održane 25.
ožujka 2014. godine s početkom u 12.30 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Prisutni:
dr.sc. Dubravka Ciliga, dr.sc. Zrinko Ćustonja, dr.sc. Danijel Jurakić, dr.sc. Mario Kasović, , dr.sc. Pavle Mikulić, ,
dr.sc. Boris Neljak, dr.sc. Dario Novak, Hrvoje Podnar, mag.cin., dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Goran Sporiš, dr.sc.
Sanja Šalaj, dr. Dario Škegro, dr.sc. Sanela Škorić, dr.sc. Drena Trkulja-Petković,

Odsutni (opravdano):
Dr.sc. dr.sc. Mirna Andrijašević, Ivan Krakan, mag.cin dr.sc. Vladimir Medved, dr.sc. Dragan Milanović, dr.sc.
Darija Omrčen, dr.sc. Vilko Petrić, dr.sc. Franjo Prot, mr. Zlatko Šafarić, dr.sc. Tatjana Trošt Bobić, Ana ŽnidarecČuković, prof.
Sjednicu Zavoda otvara predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš, pozdravlja prisutne, te predlaže prihvaćanje
slijedećeg

DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Zavoda održane 25. veljače 2014. godine;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27.03.2014. godine.
3. Razno.
Zavod suglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Zavoda održane 25.02.2014. godine:
Zapisnik sa sjednice Zavoda održane 25.02.2014. godine usvojen je bez primjedbi.
Ad.2. Dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 27.03.2014.godine.

Ad.2./2. Prijedlog studijskog programa stručnog studija za izobrazbu menadžera u sportu
Kratku informaciju u svezi s ovim prijedlogom novog studijskog programa iznijela je dr.sc. Sanela Škorić, uz
zahvalu svima koji su pripomogli pri oblikovanju istog i napomenu da je isti upućen na odobrenje Sveučilištu u
Zagrebu.

Ad.2/3. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
Ad. 2/ 4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima završetka
dodiplomskog sveučilišnog studija za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva
„profesor fizičke kulture“ odnosno „profesor kineziologije“
U svezi s ovim točkama dnevnog reda sjednice, predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš ukratko
obavještava članove Zavoda da se:
Ad.2./3. prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije detaljnije preciziraju prava i obveze studenata prilikom
situacija kada su opravdano spriječeni biti na nastavi (zbog bolesti, ozljede, sportskih obveza, odlaska
na stručnu praksu, darivanja krvi, smrtni slučaj u obitelji, aktivno sudjelovanje u znanstvenom
projektu…) se definira izostanak od najviše 50% ukupnog fonda sati nastave svakog pojedinog
oblika nastave (predavanja, seminari i vježbe) određenog predmeta.“;
Ad.2./4. zbog promjena u studijskim programima, te zbog prava na završetak studija u okviru 10
godina, generaciji studenata upisanoj 2004./05. godini mora omogućiti završetak studija pod istim
uvjetima kako su studij upisali, kako je definirano u prijedlogu ove odluke, uz nadopunu kojom se
omogućava onim studentima koji neće završiti upisani studij zaključno do 31. ožujka 2014. predaja i
obrana diplomske radnje najkasnije do 30. travnja 2014. godine.

Ad.2./5. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka za upis
pristupnikaČ
2.5.1.na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije;
2.5.2. na stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni)
U svezi s ovom točkom dnevnog reda predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš obavještava Zavod da su
u gornja povjerenstva predloženi:
2.5.1. Povjerenstvo:
 doc.dr.sc. Mario Baić, prodekan za nastavu, predsjednik
 prof.dr.sc. Goran Sporiš, zamjenik predsjednika
 doc.dr.sc. Maja Horvatin Fučkar, članica
 doc.dr.sc. Drena Trkulja-Petković, članica,
 prof.dr.sc. Branka Matković, članica, te
 Tomislav Paripović, predstavnik studenata, član.
2. 5.2. Povjerenstvo:
 Prof.dr.sc. Hrvoje Sertić, predstoijnik SCIT-a, predsjednik
 Doc.dr.sc. Mario Kasović, zamjenik predsjednika
 Doc.dr.sc. Drena Trkulja Petković, članica
 Prof.dr.sc. Lana Ružić, članica
 Buga Kovač, predstavnica studenata SCIT-a, članica.
Zavod je suglasan s predloženim.

Ad.3. Razno
-

Na upite članova Zavoda Predstojnik Zavoda dr.sc. Goran Sporiš daje kratku informaciju u svezi s
provedenim postupkom reakreditacije, o čemu će dekan Fakulteta više izvijestiti na samoj sjednici FV.;
Zavod bi trebao dobiti informaciju o promjenama koje se provode u razredbenom postupku ove
akademske godine.

Nakon što je iscrpljen dnevni red, sjednica Zavoda završena je u 13.05 sati.

Zapisnik izradila:
Suzana Dolić-Knok

U Zagrebu, 04.04. 2014.

Predstojnik Zavoda:
prof.dr.sc. Goran Sporiš

