Zagreb, 3. rujna 2015. 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
11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u
akademskoj 2014./15. godini, koja će se održati u

ČETVRTAK, 10. RUJNA 2015. godine,
s početkom u 12.30 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 2014./15. godini
održane 14. srpnja 2015. godine;
2. Informacija o obavljenom upisu studenata na:
-

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije,

-

redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera,

u akademskoj 2015./16. godini;
3. Imenovanje obnašatelja dužnosti predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
4. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji
radnih mjesta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaći, naknadi plaće i drugim novčanim i
nenovčanim primicima zaposlenika Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
6. Prijedlog odluke:
6.1. o uvjetima upisa studenata sveučilišnog studija kineziologije i redovitih studenata stručnog
studija za izobrazbu trenera u višu godinu studija u ak. 2015./16. godini;
6.2. Prijedlog odluke o rasporedu predmeta po semestrima s nositeljima predmeta na:
- sveučilišnom studiju kineziologije;
- redovitom stručnom studiju za izobrazbu trenera;

7. Prijedlog Zavoda za kineziologiju sporta u svezi s pokretanja postupka za raspis natječaja i izbor
suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto POSLIJEDOKORAND u području društvenih znanosti,
znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta za predmet SPORTOVI NA VODI
na sveučilišnom studiju kineziologije (ugovor o radu na određeno vrijeme);
8. Prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju u svezi s pokretanjem postupka za
raspis natječaja i izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto ASISTENT u znanstvenom
području: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti, znanstvena
grana: fiziologija čovjeka, za predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na sveučilišnom studiju
kineziologije (ugovor o radu na određeno vrijeme);
9. Postupci stjecanja doktora znanosti;
10. 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 ponedjeljka, 7. 9.2015. 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.

