Zagreb, 30. lipnja 2016. god.
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br.
123/03., 198/03., 105/04., 1174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.) i članka 58. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

SAZIVAM
9. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u
akademskoj 2015./16. godini, koja će se održati u

7. SRPNJA 2016. godine,
s početkom u 11.00 sati u malom amfiteatru Fakulteta,
Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika s 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2015./16.
godini održane 9. lipnja 2016. godine;
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;
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
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;
5. Prijedlog odluke o uvjetima otvaranja izbornih predmeta
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;

na

Integriranom

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;

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;
8. Prijedlog Odbora za doktorski studij u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika za izvođenje
nastave i izvršenje ostalih nastavnih obveza na doktorskom studiju kineziologije;
9. Međunarodna suradnja;
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;
11. Dr.sc. SAŠA SELMANOVIĆ – Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta
imenovanog predložnika za izbor u znanstveno zvanje ZNANSTVENI SURADNIK u području
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija;
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
12.2. za predmet NOGOMET
na sveučilišnom studiju kineziologije;
13. Prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju 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 psihologija, znanstvena grana ostale primjenjene psihologije za predmet
KINEZIOLOŠKA PSIHOLOGIJA na sveučilišnom studiju kineziologije;
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;
15. Prijedlog u svezi s imenovanjem članova Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične
građe Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
16. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja;

17. Postupci stjecanja doktorata znanosti;
18. Prijedlozi Zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
19. Razno.
Dekan
izv.prof.dr.sc. Damir Knjaz

NAPOMENA:
 Zbog značaja predloženih točaka dnevnog reda i „visokog datuma“ ovim putem molimo sve članove
Fakultetskog vijeća da neizostavno prisustvuju sjednici Vijeća, a one članove Vijeća koji su na
godišnjem odmoru ili koriste slobodne dane, kao i sve one koji iz nekog drugog opravdanog razloga
neće moći prisustvovati sjednici Vijeća molimo da se o prihvaćanju (ili neprihvaćanju) predloženih
odluka (točaka dnevnog reda) izjasne unaprijed, najkasnije do četvrtka, 7. srpnja o.g. do 10.00 sati
putem e-maila: dekanat@kif.hr
 Na dan održavanja sjednice Fakultetskog vijeća, bez obzira na održavanje Sveučilišnih igara 2016., u
prostore Fakulteta bit će omogućen ulaz svim zaposlenicima i dr. članovima Fakultetskog vijeća
(studenti), bez posebne akreditacije.
 Prijedlog za eventualne dopune dnevnog reda s kompletiranim materijalima molimo Vas dostavite u
Dekanat najkasnije do ponedjeljka, 4.7.2016. do 12,00 sati.
 Poziv za sjednicu Fakultetskog vijeća, kao i materijali za raspravu, sukladno predloženom dnevnom
redu, nalaze se na web stranici Fakulteta.
 Ponovno podsjećamo na obvezu dostavljanja materijala u elektroničkom obliku na adresu:
dekanat@kif.hr., kako bi se isti materijali mogli pravodobno staviti na intranet za Fakultetsko vijeće.

