Zagreb, 21. Listopada 2013.
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03. 198./03.,
105/04., 174./04., 46/07., 63/11. i 94/13.) i članka 37. i 58. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

S A Z I V A M
1. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA

Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2013./14. godini, koja će se održati
u

UTORAK, 29. listopada 2013. godine
s početkom u 16.15 sati
u Vijećnici Fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2012./13. godini
održane 19. rujna 2013. godine
2. Verifikacija mandata novoizabranim predstavnicima:
- suradnika,
- znanstvenih novaka i
- studenata
u Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje
akad.2013./14. i 2014./15. godine.
3. Samoanaliza Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
3.1. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za izradu Samoanalize Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i odgovornih osoba za pojedina poglavlja
3.2. Imenovanje odgovorne osobe Fakulteta za unos podataka u sustav MOZVAG
4. Međunarodna suradnja
5. 7. međunarodna konferencija o kineziologiji – Opatija, 2014.godine
6. Izbor pomoćnika predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera za akad.2013./14. i
2014./15. godinu
6.1. Zajednički prijedlog dekana Fakulteta i predstojnika SCIT-a
6.2. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru pomoćnika
predstojnika SCIT-a (3 člana)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

6.3. Donošenje odluke o izboru pomoćnika predstojnika SCIT-a za:
- pitanja nastave, znanstvenog i stručnog rada,
- poslovnu politiku i financije
(tajnim glasovanjem članova Fakultetskog vijeća)
Imenovanje članova stalnih povjerenstava Fakultetskog vijeća:
7.1. Povjerenstvo za znanstveni rad i etiku
7.2. Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja
7.3. Povjerenstvo za kadrovsku politiku
7.4. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost
7.5. Povjerenstvo za normativnu djelatnost
7.6. Povjerenstvo za diplomske radnje studenata sveučilišnog studija kineziologije
7.7. Povjerenstvo za nagrade, priznanja i odlikovanja
7.8. Povjerenstvo za utvrđivanje stegovne odgovornosti nastavnika i suradnika
7.9. Povjerenstvo za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u
nastavno zvanje predavača ili višeg predavača na drugim visokim učilištima
7.10.
Etičko povjerenstvo Kineziološkog fakulteta
7.11.
Knjižnički odbor Kineziološkog fakulteta
7.12.
Stegovni sud za studente
7.13.
Viši stegovni sud za studente
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu prijedloga kriterija za otvaranje i
realizaciju nastave iz:
- izbornih modula
- izbornih predmeta
- predmeta na engleskom jeziku
- obveznih predmeta s malim brojem studenata
na redovitom sveučilišnom studiju kineziologije
Aktualna problematika u svezi s organizacijom i izvođenje nastave na stručnom studiju za
izobrazbu trenera
Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije
Dopunske propozicije u svezi prelaska studenata redovitog sveučilišnog studija kineziologije na
izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera
Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje rang-liste prioriteta za upis pristupnika u I. (prvu)
godinu studija na:
- integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije,
- stručnom studiju za izobrazbu trenera (redovitom i izvanrednom)
u akad.2014./15. godini
Prijedlog odluke o rasporedu predmeta i nositeljima predmeta u I. (zimskom) i II. (ljetnom)
semestru na redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera u akad. 2013./14. godini
Izbori u znanstveno-nastavna zvanja
Izbori u nastavna zvanja
Postupci stjecanja doktorata znanosti

17. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
18. Razno
DEKAN

Prof.dr.sc. Damir Knjaz
Napomena:
Molimo Vas da sjednici Fakultetskog vijeća neizostavno prisustvujete, a članovi Fakultetskog vijeća koji iz
bilo kojeg razloga neće moći prisustvovati sjednici Vijeća zamolbu za izostanak sa sjednice Vijeća trebaju
dostaviti dekanu Fakulteta obvezno u pisanom obliku.
Članovi Fakultetskog vijeća koji neće iz bilo kojeg razloga moći prisustvovati sjednici vijeća o izboru
pomoćnika predstojnika SCIT-a mogu glasovati u dekanatu Fakulteta počev od četvrtka, 24.o.mj. od 12.00
sati na dalje i svoj glas kuvertirati za Izborno povjerenstvo.
Prijedlog za eventualne dopune dnevnog reda s kompletiranim materijalima molimo Vas dostavite u
Dekanat najkasnije do petka 25.10. 2013. do 12.00 sati.
Poziv za sjednicu Fakultetskog vijeća, kao i materijali za raspravu, sukladno predloženom dnevnom redu,
nalazi se na web stranici Fakulteta.
Ponovno podsjećamo na obvezu dostavljanja materijala u elektroničkom obliku na adresu:
mjukic@kif.hr, kako bi se isti materijali moglo pravodobno staviti na intranet za Fakultetsko
vijeće.

