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ODLUKA
O UVJETIMA ODRŽAVANJA NASTAVE SPECIJALISTIČKIH
SEMESTARA NA STRUČNIM STUDIJIMA ZA IZOBRAZBU
TRENERA IZVAN SJEDIŠTA DRUŠTVENOG
VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, listopad 2010. godine

Na temelju članka 33. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članka 50. Statuta
Društvenog veleučilišta u Zagrebu, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pročelnik
Odjela za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu donose u zajedničkoj nadležnosti, na
prijedlog Kolegija pročelnika i Dekanskog kolegija, sljedeću

ODLUKU
0 UVJETIMA ODRŽAVANJA NASTAVE SPECIJALISTIČKIH SEMESTARA NA
STRUČNIM STUDIJIMA ZA IZOBRAZBU TRENERA IZVAN SJEDIŠTA
DRUŠTVENOG VELEUČILIŠTA U ZAGREBU

I.
Na stručnom studiju za izobrazbu trenera, kao i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju za
izobrazbu trenera na svim studijskim smjerovima (zagrebačke studijske grupe) nastava svih
semestara (opći i specijalistički semestri) obvezno se održava u Zagrebu, tj. u sjedištu Odjela za
izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: OIT - DVZ).

II.
Samo iznimno, kad za to postoje opravdani objektivni razlozi (nemogućnost pravodobnog osiguranja
odgovarajućih sportskih objekata u Zagrebu, izrazito nepovoljni sezonski uvjeti za održavanje nastave
na otvorenim terenima u Zagrebu, znatno povoljniji financijski uvjeti za održavanje nastave izvan
sjedišta OIT - DVZ i si.), Kolegij pročelnika i Dekanski kolegiju mogu odobriti na osnovi pisanog i
obrazloženog zahtijeva voditelja studija, na stručnim studijima na kojima se nastava specijalističkih
semestara .izvodi u punom fondu sati, održavanje nastave iz pojedinih specijalističkih semestara i
izvan Zagreba, ukoliko na dotičnom studiju postoje za to i svi potrebni financijski preduvjeti.
Pri donošenju navedene odluke Kolegij pročelnika i Dekanski kolegij moraju istodobno obvezno voditi
računa i o interesima samih polaznika studija.
III.
U cilju pravodobne organizacije nastave, smještaja studenata i nastavnika, kao i rezervacije potrebnih
sportskih objekata voditelj studija, koji planira održati nastavu određenog specijalističkog semestra
izvan sjedišta OIT - DVZ, obvezan je dostaviti Kolegiju pročelnika i Dekanskom kolegiju obrazloženi
pisani zahtjev iz točke II. ove Odluke najkasnije 30 dana prije planiranog početka nastave dotičnog
semestra.
IV.
Pod uvjetima navedenim u točkama II. i III. ove Odluke nastava pojedinog semestra može se održati
izvan sjedišta OIT - DVZ samo kao cjelovita nastava dotičnog semestra.
V.
Ova Odluka primjenjuje se na odgovarajući način (postojanje opravdanih objektivnih razloga, pisani
obrazloženi zahtjev voditelja studija, financijski preduvjeti i dr.) i kod tzv. spajanja nastave
specijalističkih semestara za student?.- zagrebačkih studijskih grupa i studente istih sportskih
usmjerenja na dislociranim studijima.

