KINEZIOLOŠKI FAKULTET
10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
Tel: 01/3658-666 Fax: 01/3634-146
Zagreb, 24.10.2014.

POZIV
za 01. redovitu
održati u

sjednicu Zavoda za kineziologiju sporta u akademskoj 2014./15. godini, koja će se

SRIJEDU,

29. listopada 2014. god., s početkom u 12.30 sati u
VIJEĆNICI Fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovite sjednice Zavoda održane 19. rujna 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 30.
listopada 2014. godine1;
3. Razno.

Predstojnica Zavoda:
Prof.dr.sc. Kamenka Živčić Marković, v.r.

1

Dnevni red sjednice FV zakazane za 30.10.2014. nalazi se u nastavku ovog poziva

Zagreb, 23. listopada 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., 94/13. i 139/13.) 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 2014./15. godini, koja će se održati
u

ČETVRTAK, 30. LISTOPADA 2014. godine
s početkom u 16.30 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 2013./14.godini
održane 18. rujna 2014. godine;
2. Izbor pomoćnika predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera za pitanje nastave,
znanstvenog i stručnog rada za akad. 2014./15. godinu:
2.1. Prijedlog dekana Fakulteta;
2.2. Imenovanje članova Povjerenstva za provođenje glasovanja o izboru pomoćnika
predstojnika SCIT-a (3 člana);
2.3. Donošenje odluke o izboru pomoćnika predstojnika SCIT-a (tajnim glasovanjem);
3. Prijedlozi zavoda u svezi s dodjelom zvanja:
-zaslužni profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
-gostujući profesor;
-zaslužni trener-predavač;
istaknutim i zaslužnim sveučilišnim nastavnicima, istaknutim stručnjacima i istaknutim i zaslužnim
trenerima dugogodišnjim suradnicima Kineziološkog fakulteta povodom svečanog obilježavanja
55. godišnjice rada i djelovanja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
4. Međunarodna suradnja;
5. Imenovanje članova stalnih ispitnih povjerenstava za komisijske ispite iz obveznih i izbornih
predmeta, kao i iz predmeta obveznog i izbornih modula na sveučilišnom studiju kineziologije;
6. Informacija o obvezi upisa izvanrednih studenata SSIT i polaznika doktorskog studija kineziologije
u ISVU sustav i o obvezi izdavanja studentske iskaznice navedenim studentima;
7. Prijedlog pravilnika o poslovnoj tajni Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
8. Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća u svezi s ispunjavanjem uvjeta za
izbor predloženika:

8.1. dr.sc. LUKE MILANOVIĆA-VIŠEG ASISTENTA u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grana kineziologija sporta za predmet OSNOVNE KINEZIOLOŠKE
TRANSFORMACIJE 2;
8.2. dr.sc. ZRINKA ČUSTONJE-VIŠEG ASISTENTA u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
DOCENT u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grana sistematska kineziologija za predmet POVIJEST SPORTA;
na sveučilišnom studiju kineziologije.
9. Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva i mišljenje Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u svezi s ispunjavanjem uvjeta za izbor pristupnika:
-dr.sc. SANELE ŠKORIĆ i
-dr.sc. MARIA BOGDANOVIĆA;
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment za predmet
EKONOMIKA I MENADŽMENT SPORTA
na sveučilišnom studiju kineziologije.
10. Dr.sc. MARIJA RAKOVAC-VIŠA ASISTENTICA, prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i
metodologiju u svezi s imenovanjem članova Stručnog povjerenstva za pripremu izvješća o
ispunjavanju uvjeta za izbor imenovane pristupnice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto DOCENT u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne
medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija za predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na
sveučilišnom studiju kineziologije;
11. Dr.sc. SANDRA MOROVIĆ-izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva i mišljenje Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svezi s ispunjavanjem uvjeta imenovane pristupnice
za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u području društvenih znanosti,
znanstveno polje psihologija, znanstvena grana razvojna psihologija za izborni predmet
PSIHOLOGIJA SREDNJE DOBI na sveučilišnom studiju kineziologije;
12. Dr.sc. JOSIPA RADAŠ, suradnica u suradničkom zvanju POSLIJEDOKTORAND-prijedlog Zavoda za
kineziologiju sporta u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja imenovanoj poslijedoktorandici
za samostalno izvođenje predavanja iz predmeta:
11.1. METODIKA AEROBIKE-izborni modul Fitnes;
11.2. PILATES-izborni predmet;
na sveučilišnom studiju kineziologije;
11.3. METODIKA AEROBIKE-studijski smjer Fitnes;
11.4. PILATES-izborni predmet;
na stručnom studiju za izobrazbu trenera.
13. Izbori u znanstvena zvanja;
14. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja;
15. Postupci stjecana doktora znanosti;
16. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
17. Razno.

DEKAN

izv.prof.dr.sc. Damir Knjaz

