ŠTO SE DOGODILO IZMEĐU DVIJU SJEDNICA FAKULTETSKOG VIJEĆA
(od 29.1.2015. do 26.2.2015. godine)
1. Nakon gotovo punih deset godina čekanja, 18. veljače 2015. godine na Nacionalnom vijeću za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prihvaćen je naš Studijski program integriranog
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije.
2. 18. veljače na sjednici VDHP-a potvrđen je izbor dr.sc. Dražena Harasina u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto DOCENT u području društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija,
znanstvena grana kineziološka rekreacija za predmet ŽIVOT U PRIRODI I VJEŠTINA
PREŽIVJAVANJA.- Čestitamo!
3. Na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 17. veljače o.g. prihvaćen je i naš prijedlog Studijskog programa
specijalističkog diplomskog stručnog studija za izobrazbu trenera.
4. Na istoj sjednici Senata Sveučilišta našem Fakultetu odobrene su upisne kvote u ak. 2015./2016.
godini za sveučilišni i stručni studij, i to za upis:
-230+5 studenata na IPDSSK;
-50 redovitih i 300 izvanrednih studenata na SSIT.
5. 13. i 14. veljače u Kristalnoj dvorani hotela Westin, u organizaciji Kineziološkog fakulteta (katedre
za Borilačke sportove) i Hrvatskog Judo Saveza, održana je 1st Scientific and Professional
Conference on Judo: Applicable Research in Judo. Konferencija je okupila znanstvenike iz 15
zemalja i pobudila veliki interes u judo zajednici. S ponosom ističemo kako je konferenciju otvorio
Nj.E. veleposlanik Japana, a svi prisutni su izrazili svoje zadovoljstvo visokom razinom
organizacije. U okviru konferencije tiskan je i zbornik sažetaka, kojeg možete pronaći na policama
naše knjižnice.
6. U okviru 8. tjedna psihologije u Hrvatskoj, 17.2. o.g. održano je predavanje za studente
kineziologije i sportske kadrove pod naslovom: AUTOGENI TRENING, kojeg je izložio: Darko Ilić.
7. Pod pokroviteljstvom MZOS i MZ u Zagrebu, u hotelu Antunović održan je 2. simpozij „Djeca u
sportu-važnost edukacije i prevencije u odgoju djece sportaša“. Svečanom otvorenju Simpozija
ispred Fakulteta prisustvovao je prof.dr.sc. Dragan Milanović, koji se obratio uzvanicima sa par
prigodnih rečenica istaknuvši pri tom važnost obrazovanja stručnih kadrova za rad s djecom u
sportu.
8. Na temelju odredbi Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu
prof.dr.sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu
2014./2015. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih
obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja
2015. do 16 sati.

