Zagreb, 16. veljače 2017. 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
4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u
akademskoj 2016./17. godini, koja će se održati u

ČETVRTAK, 23. veljače 2017. godine,
s početkom u 12,00 sati u Vijećnici Fakulteta,
Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj 2016./17.
godini održane 26. siječnja 2017. godine;
2. Prijedlog odluke o promjeni naziva studijskog programa:
2.1.

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije,

2.2.

preddiplomskog stručnog studija izobrazbe trenera

2.3.

specijalističkog diplomskog stručnog studija izobrazbe trenera;

3. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i
sistematizaciji radnih mjesta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o dopunskim kriterijima za izbor nastavnika u
odgovarajuća znanstveno-nastavna odnosno nastavna zvanja i za izbor suradnika u
odgovarajuća suradnička zvanja u znanstvenom polju kineziologije;
5. Predlaganje članova Izbornog povjerenstva za izbor članova Studentskog zbora Sveučilišta
u Zagrebu i Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz reda
nastavnika Fakulteta (2 člana i 2 zamjenika);

6. Predlaganje članova Povjerenstva za prigovore iz rada nastavnika Fakulteta (3 člana i 3
zamjenika);
7. Međunarodna suradnja;
8. Dr.sc. DAMIR ZUBAC, poslijedoktorand – prijedlog Zavoda za kineziološku antropologiju i
metodologiju u svezi s davanjem privremenog ovlaštenja imenovanom zaposleniku za
izvođenje dijela nastave (vježbe i seminari) iz predmeta Biološka kinantropologija,
Prehrana sportaša i Zdravstveni aspekti treninga fitnesa i prehrane na sveučilišnom studiju
kineziologije i preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera;
9.

Izbori u znanstvena zvanja;

10. Izbori u znanstveno-nastavna zvanja;
11. Postupci stjecanja doktorata znanosti;
12. Prijedlozi zavoda u svezi s imenovanjem vanjskih suradnika;
13. Ostalo.
Dekan

prof.dr.sc. Damir Knjaz

NAPOMENA:
 Molimo Vas da sjednici Fakultetskog vijeća neizostavno prisustvujete, a članovi Vijeća koji iz bilo
kojeg razloga neće moći prisustvovati sjednici 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, 20. veljače 2017. godine 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.

