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UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA  SVEUČILIŠTA U SPLITU  

Teslina 6,  21000 Split,  Hrvatska   

  

Split, 29. rujna 2015.  

 ČLANOVIMA ALUMNI UDRUGE KIF  

PREDSTAVNICIMA U SKUPŠTINI  

Temeljem članka 30. točka 3. Statuta Udruge diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta- 

Alumni KIF Split, podnosim  

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE, RADU UPRAVNOG ODBORA I RADU PREDSJEDNICE 

- Ukupno održano 22 sjednice Upravnog odbora 

- Mirjana Milić stupila na dužnost predsjednice 20. lipnja 2013. 

- Podnesen zahtjev za upis u Registar neprofitnih nevladinih udruga 

- Temeljem OIB-a Udruge, otvoren je račun u Splitskoj Banci  

- Izrađena je web stranica Udruge 

- Izrađen LOGO i memorandum udruge 

- Aktivno i prikupljali članstvo i prijatelje Alumni KIF Split na FB stranici 

- (od početnih 42 prijatelja sad imamo 2 800 prijatelja),  aktivnih članova 76, sada oko 180 

- Dnevna posječenost naše stranice 15 000 (73 000 rekordna posječenost, 68 000 objavom 

članaka iz SD o Kineziološkom fakultetu, odnosno 45 000 mjesečna posječenost u 

vrijeme organizacije Bala i promocije studenata, upisa novih studenata na Stručni studij)  

- Svečani prijem studenata Stručnih studij 

- 1. sastanak Alumnia ostalih sastavnica Sveučilišta 

- Sudjelovanje u organizaciji svečano obilježavanje 60. godišnjice studija kineziologije u Splitu. 

- Organizacija 1. Bala kineziologa (prikupljeno oko 100 000 kuna donacija u Lutrijama) 

- Odlazak na sjednice Skupština ostalih Alumni Sveučilišta u Splitu,Saveza ŠU Grada 

Splita Likovne radionice, druženja, znanstvene kafiće, predavanja, 

- Sudjelovanje u  javnoj raspravi o nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog 

okvira 

- Sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i 

stručnih suradnika u osnovnoj školi 

- Sudjelovanje na Festivalu znanosti 

- Odlazak na znanstvene radionice, skupove, usavršavanja te na 1. Simpozij kineziologa u 

Vodicama 
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- Sudjelovanje u prijemu brucoša i promocijama novih prvostupnika i magistara 

kineziologije 

- Organizacija Stručnog skupa i 2. Bala kineziologa (tombola, dodjela godišnje nagrade, 30 

nagrada zaslužnim kineziolozima) 

- Štampali smo prigodne kalendare i izradili kemijske olovke 

- Aktivno sudjelovanje u svim događanjima i javnim nastupima Kineziološkog fakulteta 

- Udruga Alumni je dionik u dva projekta: Seceel projekt (voditelj Zoran Grgantov) i 

Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u 

kineziologiji (voditelj Jelena Paušić) 

- Svaki tjedan od početka siječnja 2015. do 11. lipnja 2015, aktivno i kontinuirano 

sudjelovanje na sastancima Alumni ostalih sastavnica Sveučilišta 

- Sudjelovanje na Festivalu znanosti 

- Udruga Alumni KIF Split, Mirjana Milić kao predsjednica u Inicijalnom odboru za 

osnivanje krovne udruge ASUS 

- Predsjednik Zbora studenata naš član Luka Pezelj… 

- Osnovana 11. lipnja 2015.predsjednica krovne Udruge 

- Mladen Milović, novi predstavnika Alumni KIF-a  u Koordinacijskom odboru ASUS-a 

- Dionici Projekta Postakademskog zapošljavanja 

- Sudjelovanje u organizaciji Contemporary Kineziology 2015 

- Sudjelovanje na Splitskoj Biciklijadi 

- Alumni KIF sudjelovao u svim sastancima i sjednicama za izradu Strategije, organizacija 

Sveučilišta, predstavnica u Uredu za upravljanje karijerama 

- Sudjelovanje u izradi Elaborata o Studentskom savjetovalištu, u dijelu izrade Elaborata za 

Kineziološko savjetovanje 

- Trudili smo se da budemo sveprisutni u svim aktivnostima Kineziološkog fakulteta, da 

ponosno i časno prezentiramo naš Fakultet, našu struku  i kineziologiju općenito 

- Želim se zahvaliti: 

Matičnom fakultetu na čelu s dekanicom prof. dr. sc.  Đurđicom Miletić 

 

 

 

Podnositelj izvješća: 

 

doc. dr. sc. Mirjana Milić 
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