KINEZIOLOŠKI FAKULTET
10000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
Tel: 01/3658-666 Fax: 01/3634-146
Zagreb, 26.05.2014.

POZIV
za 09. redovitu
održati u

sjednicu Zavoda za kineziologiju sporta u akademskoj 2013./14. godini, koja će se

u SRIJEDU, 28. SVIBNJA 2014. god., s početkom u 12,30 sati u
VIJEĆNICI Fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
sa slijedećim

DNEVNIM REDOM:
1. Usvajanje zapisnika sa 08. redovite sjednice Zavoda održane 06.svibnja 2014. ;
2. Rasprava po točkama dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća zakazane za 29.svibnja
2014. godine;
3. Razno.

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

Napomena:
Dnevni red sjednice FV zakazane za 29.svibnja nalazi se u nastavku ovog poziva

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

S A Z I V A M
8. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA

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

ČETVRTAK, 29. SVIBNJA 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:
1.1. 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2013./14.godini održane 08. Svibnja 2014.
godine
2. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju i pravima korištenja vlastitih i drugih izvanproračunskih prihoda (javna
rasprava)
3. Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis pristupnika u prvu
godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije u akad. 2014./15. godini
4. Prijedlog odluke o uvjetima upisa, sadržaju i načinu provođenja razredbenog ispita za upis pristupnika u prvu
godinu stručnog studija za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni studij) u akad.2014./15.godini
5. Prijedlog Povjerenstva za znanstveni rad studenata i Povjerenstva za znanstveni rad i etiku u svezi s
kandidiranjem studentskih radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu u akad.2014./14.godini
6. Međunarodna suradnja
7. Prijedlog Zavoda za kineziologiju spota u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja znanstvenim novacima –
višim asistentima dr.sc. Luki Milanoviću, dr.sc. Cviti Gregov i dr.sc. Danielu Boku
za samostalno izvođenje predavanja kao i za samostalno završno ispitivanje studenata uključujući pravo na
davanje konačne ocjene o položenom ispitu iz predmeta:
7.1. Sveučilišni studij:
- OKT (muški – Stari program)
- OKT 2
- Izborni modul KPS (predmeti specijalnosti)
- Kondicijska priprema djece i mladih sportaša (IP)
7.2. Stručni studij:
- OKT
- Studijski smjer KPS (predmeti specijalnosti)
8. Prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i metodologiju za pokretanjem postupka i raspisivanjem
natječaja za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto VIŠI ASISTENT za predmet
FUNKCIONALNA ANATOMIJA s ugovorom o radu na određeno vrijeme (6 mjeseci)
9. Izbori u znanstvena zvanja
10. Postupci stjecanja doktorata znanosti
11. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika
12. Razno
DEKAN

Prof.dr.sc. Damir Knjaz

