ZAPISNIK
sa 10. redovite sjednice Zavoda za kineziologiju sporta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu održane u UTORAK, 20. rujna 2016. godine (akad. god. 2015./16.) s početkom u
11.00 sati u Vijećnici Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Prisutni:
dr.sc. Ljubomir Antekolović, dr.sc. Vesna Babić, dr.sc. Petar Barbaros Tudor, dr.sc. Daniel
Bok, dr.sc. Asim Bradić, dr.sc. Vjekoslav Cigrovski, dr.sc. Tomislav Đurković, dr.sc. Igor Gruić,
dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar, dr.sc. Damir Knjaz, dr.sc. Goran Leko, Marijo Možnik, mag.cin,
dr.sc. Josipa Nakić, dr.sc. Katarina Ohnjec, dr.sc. Lidija Petrinović, dr.sc. Nikola Prlenda, dr.sc.
Josipa Radaš, dr.sc. Tomica Rešetar, dr.sc. Tomislav Rupčić, dr.sc. Jadranka Vlašić, dr.sc.
Vlatko Vučetić, dr.sc. Saša Vuk, dr.sc. Kamenka Živčić Marković
Odsutni:
dr.sc. Mario Baić (opr.), Marijo Baković, mag.cin., dr.sc. Valentin Barišić (opr.), dr.sc. Dario
Bašić, mr.sc. Čedomir Cvetković (opr.), dr.sc. Gordana Furjan-Mandić (opr.), dr.sc. Ivica
Franjko, dr.sc. Nada Grčić-Zubčević, dr.sc. Cvita Gregov, dr.sc. Dražen Harasin (opr.), dr.sc.
Željko Hraski, dr.sc. Igor Jukić, dr.sc. Dajana Karaula (opr.), dr.sc. Tomislav Krističević (opr.),
dr.sc. Nenad Marelić (opr.), dr.sc. Goran Marković, dr.sc. Bojan Matković. dr.sc. Dragan
Milanović, dr.sc. Luka Milanović, dr.sc. Goran Oreb (opr.), dr.sc. Ivan Segedi (opr.), dr.sc.
Hrvoje Sertić (opr.), dr.sc. Dinko Vuleta (opr.)
Sjednicu otvara predstojnice Zavoda, dr.sc. Kamenka Živčić Marković pozdravljajući prisutne,
prijedlogom
Dnevnog reda:
Usvajanje zapisnika s 09. redovite sjednice Zavoda održane 06. srpnja 2016. godine;
Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 22.
rujna 2016. godine;
3. Razno.
1.
2.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Zapisnik sa 09. sjednice Zavoda održane 06. srpnja 2016. godine prihvaćen je bez primjedbi.
Ad.2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 22.
rujna 2016. godine;
Ad.2./2. Informacija o održanom razredbenom postupku u srpanjskom i rujanskom roku i
obavljenom upisu pristupnika na:
2.1. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
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2.2. redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera u
akademskoj 2016./17. godini;
Predstojnik studijskog centra za izobrazbu trenera dr. sc. Vlatko Vučetić informirao je
članove Zavoda o uspješno provedenom jesenskom razredbenom postupku za upis
studenta na izvanredni preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera, čime su kvote
gotovo u potpunosti popunjene.
Ad.2./3. Prijedlog odluke o rasporedu nastave, ispitnih rokova i blagdana na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije i na redovitom
preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera u ak. 2016./17. godini;
Dr. sc. Maja Horvatin-Fučkar informirala je članove Zavoda o najznačajnijim izmjenama u
prijedlogu ove odluke. Nastava u zimskom semestru ove akademske godine počinje 10.
listopada (tjedan dana nakon početka nastave prema Sveučilišnom kalendaru) i trajati će
do 3. veljače 2017., kako bi obuhvatili 15 tjedana nastave. Zimski ispitni rok će trajati tri i
pol tjednaj jer nastava u ljetnom semestru počinje prema Sveučilišnom kalendaru 27.
veljače i trajati će do 09. Lipnja. Ljetni ispitni rok trajati će od 12. lipnja do 14. srpnja (pet
tjedana). Jesenski ispitni rok počinje nešto ranije 28. kolovoza i traje do srijede 20. rujna
kako bi se stigli zaključati ispitni rokovi najkasnije do petka 22. rujna. Studenti/ce koji
namjeravaju diplomirati u tekućoj akademskoj godini diplomski rad trebaju predati
najkasnije do ponedjeljka 09. rujna. Početak iduće akademske godine planira se 09.
listopada 2017. godine.
Zavod suglasno prihvaća dati prijedlog.
Ad.2./3. Prijedlog odluke o rasporedu predmeta po semestrima s nositeljima predmeta na;
4.1. integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije
4.2. redovitom i izvanrednom preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu
trenera;
Predstojnica Zavoda podsjetila je članove Zavoda u vezi pristiglog e-mail u vezi ove točke
dnevnoga reda koji je stigao prošli tjedan s posebnom zamolbom nositeljima predmeta
da provjere nositeljstva i sunositeljstva na svojim predmetima. Kako je jedan veći broj
naših djelatnika napredovao u znanstveno-nastavnim zvanjima prijedlog je bio uprave
fakulteta da se uz nositelja u najvišem znanstveno-nastavnom zvanju na predmet i u
indeks upišu kao sunositelji, kako na IPDSSK tako i na redovitom i izvanrednom PSSIT.
Zavod suglasno prihvaća prijedlog odluke.
Ad.2./5. Prijedlog odluke o uvjetima upisa na dvogodišnji specijalistički diplomski stručni
studij za izobrazbu trenera pristupnika sa završenim jednoipolgodišnjim specijalističkim
diplomskim stručnim studijem za izobrazbu trenera;
Dr. sc. Vlatko Vučetić informirao je članove Zavoda o prijedlogu ove odluke vezanih za
uvjete upisa u specijalistički diplomski studij, učinjene korekcije na predmetima
razlikovnog programa u kojima su uočeni nedostaci i nelogičnosti u broju i izboru
predmeta, odnosno ukupnom broju ECTS bodova. U dogovoru s predmetnim
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nastavnicima, voditeljima pojedinih studija napravljene su izmjene koje su uvrštene u
ovu odluku.
Zavod suglasno prihvaća prijedlog odluke.
Ad.2./9. Dr.sc. BOJAN MATKOVIĆ – 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 TRAJNOM ZVANJU u području društvenih znanosti,
znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet KOŠARKA
na sveučilišnom studiju kineziologije;
Predstojnica Zavoda informirala je članove Zavoda o imenovanju prof. Bojana
Matkovića u redovitog profesora u trajnom zvanju.
Ad.2./10. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanjem postupka i
raspisivanjem natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto IZVANREDNI PROFESOR u području društvenih znanosti, znanstveno polje
kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmete:
10.1. HRVANJE
10.2. SPORTSKA GIMNASTIKA na sveučilišnom studiju kineziologije;
Zavod predlaže povjerenstva u sastavu:
HRVANJE – dr. sc. Hrvoje Sertić, predsjednik; dr. sc. Kamenka Živčić Marković i dr. sc.
Izet Rađo, članovi
SPORTSKA GIMNASTIKA – dr.sc. Kamenka Živčić Marković, predsjednica; dr. sc.
Goran Oreb i dr.sc. Ivan Ćuk, članovi
Zavod suglasno prihvaća imenovanje predloženih povjerenstava.
Ad.2./11. Dr.sc. IGOR JUKIĆ – zamolba imenovanog nastavnika Fakulteta za odobrenje
korištenja slobodne studijske godine u vremenu od 1.10.2016. do 30.9.2017. godine (ak.
2016./17. god.);
Predstojnica Zavoda informirala je članove Zavoda o zamolbi dr. sc. Igora Jukića o
odobrenju slobodne studijske godine.
Zavod suglasno prihvaća zamolbu.
Ad.2./12. Izbori u znanstvena zvanja
Predstojnica Zavoda je informirala članove o pristigle tri zamolbe naših kolega za
pokretanje postupaka u izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, te Zavod
predlaže stručna povjerenstva u sastavu:
dr. sc. Jadranku Vlašić – dr. sc. Goran Oreb, predsjednika; dr. sc. Gordana Furjan
Mandić i dr. sc. Snežana Bijelić, članice
dr. sc. Ivana Segedia – dr. sc. Hrvoje Sertić, predsjednik; dr. sc. Mario Baić i dr. sc.
Izet Rađo, članovi
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dr. sc. Tomislava Rupčića – dr. sc. Bojan Matković, predjesnik; dr. sc. Damir Knjaz i
dr. sc. Ivan Prskalo, članovi
Zavod suglasno prihvaća imenovanje predloženih povjerenstava.
Dopuna dnevnog reda
Ad.2./1.-2. Izmjene i dopune Financijskog plana Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu za 2016. godinu;
2. Izmjene i dopune Plana nabave Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za
2016. godinu;
Dekan dr. sc. Damir Knjaz informirao je članove Zavoda o potrebi donošenja ovakvih
izmjena i dopuna koje su u skladu s financijskim sredstvima i prilivima sredstava,
prvenstveno na temelju pozitivno riješenog sudskog spora koji je fakultet vodio
posljednje tri godine. U međuvremenu je završila adaptacija i opremanje dviju novih
informatički učionica; planira se adaptacija stambenih objekata i u gornjem dijelu
zapuštenog stambenog objekta izgradnja i opremanja dva apartmana za potrebe
gostujućih profesora, investicije popravka krovišta.
Zavod suglasno prihvaća predložene izmjene i dopune.
Ad.2./3. Prijedlog odluke o unapređenju postupka učenja na daljinu (e-učenje) na
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
Dr. sc. Vesna Babić je informirala članove o planovima i poticajima nastavnicima
kako bi započeli proces unaprjeđenja nastavnog procesa uvođenjem e-učenja na
svojim kolegijima.
Ad.2./7. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika.
Predstojnice Zavoda upoznaje članove Zavoda s prijedlozima za pokretanje postupaka
izbora/reizbor vanjskih suradnika na temelju zahtjeva predmetnih nastavnika za:
Marka Matijevića, mag. cin. - za izvođenje nastave na predmetima: OKT 2, na
predmetu Metodika kondicijske pripreme sportaša (u okviru Modula KPS), te
izbornom predmetu Kondicijska priprema djece i mladih sportaša na
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDSSK) i predmetima specijalnosti u okviru studijskog smjera
KPS na Preddiplomskom Stručnom studiju za izobrazbi trenera (PSSIT);
Marka Matušinskog, mag. cin. - za izvođenje nastave na predmetima: OKT 2,
na predmetu Metodika kondicijske pripreme sportaša (u okviru Modula KPS),
te izbornom predmetu Kondicijska priprema djece i mladih sportaša na
Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDSSK) i predmetima specijalnosti u okviru studijskog smjera
KPS na Preddiplomskom Stručnom studiju za izobrazbi trenera (PSSIT);
Vedrana Dukarića, mag. cin. – za izvođenje nastave na predmetima Atletike
na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
kineziologije (IPDSSK) i predmetima specijalnosti u okviru studijskog smjera
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Atletika na Preddiplomskom Stručnom i specijalističkom studiju za izobrazbi
trenera (PSSIT i SDSSIT).
Zavod suglasno prihvaća imenovane vanjske suradnike.
Ad.3. Razno
Dekan dr.sc. Damir Knjaz je informirao članove Zavoda o planu nabavke Nike sportske
opreme u čiju se realizaciju intenzivno krenulo, te se uskoro očekuju odabrani primjerci
na probu članovima Zavoda; nadalje informira članove o prekidu blokade napredovanja,
odnosno odobrenje koeficijenta za radna mjesta u višim znanstveno-nastavnim zvanjima;
suradnji sa Olimpijskim odborom u cilju podrške vrhunskim sportašima koji najčešće zbog
nepodmirenih financijskih obaveza nisu završiti studij, stoga sve članove moli za
susretljivost i strpljenje. Na kraju je pozvao sve članove Zavoda na domjenak, zajedničko
druženje po završetku Fakultetskog vijeća u četvrtak 22. rujna povodom izbora naših
djelatnika u viša znanstveno-nastavna zvanja, te oproštaja od naših dragih profesora
Čede Cvetkovića i Ksenije Bosnar koji s 1. 10. Odlaze u zasluženu mirovinu.
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 11.52 sati.
U Zagrebu, 20.9.2016.
Zapisnik vodila:

Predstojnica Zavoda:

dr.sc. Maja Horvatin-Fučkar

dr.sc. Kamenka Živčić Marković
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