Zagreb, 11. rujna 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
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10. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA

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

ČETVRTAK, 18. RUJNA 2014. godine
s početkom u 11.00 sati
u vijećnici Fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2013./14.godini
održane 8. srpnja 2014. godine;
2. Izvješće o održanom razredbenom postupku u srpanjskom i rujanskom roku i upisu kandidata na:
2.1 integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije;
2.2 redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera,
u akad. 2014/15. godini.
3. Prijedlog općih propozicija u svezi s postupkom imenovanja i angažiranja vanjskih suradnika u
nastavi sveučilišnog studija kineziologije i stručnog studija za izobrazbu trenera;
4. Prijedlog programa izbornog predmeta TERAPIJSKO JAHANJE na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
5. Prijedlog odluke o rasporedu:
5.1. nastave, ispitnih rokova i blagdane na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije i na redovitom stručnom
studiju za izobrazbu trenera u akad. 2014/15. godini;
5.2. predmeta po semestrima u akad. 2014/15. godini na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije;
5.3. predmeta u zimskom semestru akad. 2014/15. godine na redovitom
stručnom studiju za izobrazbu trenera.
6. Prijedlog odluke o uvjetima upisa studenata II. (druge) godine sveučilišnog studija kineziologije u
višu godinu studija u akad. 2014/15. godini;

7. Prijedlog odluke o imenovanju koordinatora (voditelja) studenata po godinama studija na
sveučilišnom studiju kineziologije;
8. Međunarodna suradnja;
9. Dr.sc. MARIJA RAKOVAC- Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća u svezi s
ispunjavanjem uvjeta imenovane pristupnice za ponovnim zasnivanjem radnog odnosa (radni
odnos na određeno vrijeme) na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradničkom
zvanju i na radnom mjestu POSLIJEDOKTORAND u znanstvenom području biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija za
predmet FUNKCIONALNA ANATOMIJA na sveučilišnom studiju kineziologije;
10. Izbori u znanstvena zvanja;
11. Izbori u suradnička zvanja;
12. Postupci stjecanja doktorata znanosti;
13. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
14. 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, 15. rujna 2014. god. 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.

