Zagreb, 1.srpnja 2014.
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
9. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA

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

UTORAK, 8. SRPNJA 2014. godine
s početkom u 10.00 sati
u Vijećnici Fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2013./14.godini
održane 29. svibnja 2014. godine;
2. Izvješće o održanom razredbenom ispitu za upis pristupnika na:
2.1. Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije
2.2. Redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera
u akademskoj 2014./15.godini;
3. Podloga za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja SPORTSKO-EDUKACIJSKOG CENTRA
KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA na području Zapadnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu;
4. Prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente u svezi s uvođenjem u Studijski program
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije (rujan 2011.godine)
novih izbornih predmeta:
4.1. Golf
4.2. Kineski jezik;
5. Prijedlog odluke o uvjetima nastavka i završetka dvoipolgodišnjeg stručnog studija za izobrazbu
trenera (ECTS program-ožujak 2005. godine);
6. Prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju u svezi s pokretanjem postupka za
izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENTA za područje
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana
anatomija za predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na sveučilišnom studiju kineziologije;
7. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanjem postupka za izbor nastavnika u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENTA u području društvenih znanosti,

znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet OSNOVNE
KINEZIOLOŠKE TRANSFORMACIJE 2 na sveučilišnom studiju kineziologije;
8. Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s pokretanjem postupka za izbor
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT za područje društvenih
znanosti:
8.1. Znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana sistematska kineziologija za predmet
POVIJEST SPORTA

8.2. Znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment za predmet
EKONOMIKA I MENADŽMENT SPORTA

9.

10.
11.
12.

na sveučilišnom studiju kineziologije;
Prijedlog Zavoda za opću i primijenjenu kineziologiju u svezi s imenovanjem članova stalnog
Povjerenstva za provođenje komisijskih ispita iz predmeta EKONOMIKA I MENADŽMENT SPORTA na
sveučilišnom studiju kineziologije;
Izbori u znanstveno-nastavna zvanja;
Postupci stjecanja doktorata znanosti;
Razno.
DEKAN

izv.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 obvezni su zamolbu za izostanak sa sjednice
Vijeća dostaviti dekanu Fakulteta u pisanom obliku.
Prijedlog za eventualne dopune dnevnog reda s kompletiranim materijalima molimo Vas dostavite u
Dekanat najkasnije do petka, 4. srpnja 2014. 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:
marija.jukic@kif.hr, kako bi se isti materijali mogli pravodobno staviti na intranet za
Fakultetsko vijeće.

Neposredno po završetku sjednice Fakultetskog vijeća s početkom u 12.00 sati na
otvorenom prostoru Fakulteta održat će se zajedničko druženje i roštiljada za sve
zaposlenike Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

