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Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 
123./03., 198./03., 105./04., 174./04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) i članka 
56. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog 
fakulteta, na prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente, na 6. redovitoj sjednici održanoj 
25. travnja 2017. godine, donosi 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA OTVARANJA IZBORNIH 

PREDMETA NA INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM 
SVEUČILIŠNOM STUDIJU KINEZIOLOGIJE 

I. 
U Odluci o uvjetima otvaranja izbornih predmeta na integriranom preddiplomskom i 
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije klasa: NP-602-04/16-02/1, urbroj: 251-75-02-
1-16-14 od 11. srpnja 2016. godine iza točke I. dodaju se nove točke la., lb. i Ic. koje glase: 

(1) Nakon odlaska nastavnika Fakulteta u mirovinu izborni predmet na kojemu je taj 
nastavnik bio nositelj može se ponuditi studentima za upis, ukoliko isti izborni predmet ne 
preuzme neki drugi nastavnik ili imenovanih vanjskih suradnika Fakulteta, najviše još 
jednu akademsku godinu. 

(2) Nastavnik Fakulteta koji je otišao u mirovinu obvezan je najmanje još godinu dana po 
zatvaranju njegovog izbornog predmeta održavati ispite iz tog predmeta za sve one 
studente koji su kod njega i odslušali nastavu izbornog predmeta 

(1) Za sve izborne predmete na kojima su u Studijskom programu kao nositelji predmeta 
preliminarno navedeni pojedini nastavnici Fakulteta, koji nisu za te predmete prošli 
regularan postupak izbora, Fakultetsko će vijeće raspisati, najkasnije tri mjeseca prije 
završetka akademske 2017./18. godine, interni natječaj radi utvrđivanja kompetencija i 
povjeravanja nositeljstva i izvođenja nastave iz tih predmeta onim nastavnicima Fakulteta 
koji će za takav izbor u najvećoj mjeri ispunjavati sve predviđene natječajne uvjete. 

(2) Za sve vanjske predloženike koji su u Studijskom programu preliminarno navedeni kao 
nositelji pojedinih izbornih predmeta, a koji su prethodno na nekoj drugoj visokoškolskoj 
ustanovi već izabrani u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje u 
znanstvenom području i polju kojemu pripada dotični izborni predmet, na Fakultetskom 
će se vijeću obvezno provesti redovni postupak imenovanja tih osoba za vanjske 
suradnike Fakulteta, radi njihovog unosa u ISV-u sustav i regularnog stjecanja potrebnih 
nastavničkih kompetencija za dotični izborni predmet. 
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/c. 

(1) Istodobno, za sve vanjske predloženike koji su u Studijskom programu preliminarno 
navedeni kao nositelji pojedinih izbornih predmeta, a koji još uvijek nisu prošli regularan 
postupak izbora u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje, na 
Fakultetskom će se vijeću obvezno provesti redovni postupak imenovanja tih osoba za 
vanjske suradnike Fakulteta, s tim da će Fakultet za sve takve izborne predmete u 
daljnjem roku od godinu dana obvezno raspisati javni natječaj najkasnije šest mjeseci 
prije završetka akademske 2017/18. godine radi utvrđivanja uvjeta za izbor navedenih 
osoba u odgovarajuće naslovno znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje. 

(2) Za sve navedene izborne predmete Fakultetsko će vijeće imenovati iz reda nastavnika 
Fakulteta, do okončanja predviđenog natječajnog postupka, privremene nositelje izbornih 
predmeta." 

II. 
Sve ostale točke predmetne Odluke ostaju i dalje na snazi nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objave na Internet stranici Fakulteta. 

Klasa: M ~60H-Offfl - ^ // 
Ur.broj: \fa ltf~o2~/-/f -L 
U Zagrebu, ... travanj 2017. godine 
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