KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ODLUKA
O OSNIVANJU, DJELOKRUGU l NAČINU RADA KOLEGIJA VODITELJA
POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

Zagreb, travnja 2003. godine

Na temelju članka 170. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučil i šta u Zagrebu, a na prijedlog
Povjerenstva za znanstveni rad, Nastavno vijeće poslijediplomskih studija Kineziološkog
fa kulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 09. travnja 2003. godine, d o n o s i

ODLUKU
O OSNIVANJU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA KOLEGIJA
VODITELJA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA

I.
Zbog operativnosti rada i objektivne nemogućnosti učesta l og sazivanja sjedn ica Nastavnog
poslijediplomskih studija ovim aktom Nastavno vij eće posl ijediplomskih studija
povjerava Kolegiju voditelja poslijediplomskih studija neposredno rješavanje svih
pojedinačnih zamolbi kandidata za upis na poslijediplomske st udije, kao i zamolbi polaznika
poslijediplomskog studija .
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II.
Kolegij voditelja poslijediplomskih studija čine svi imenovani voditelji poslijediplomskih studija
(znanstveni i stručni), kao i voditelji pojedinih modula (izbornih blokova u okviru znanstvenog
poslijediplomskog studija), i to bez obzira da li je određen i studij (modul) u te kućoj
akademskoj godini otvoren ili ne, prodekan za znanost u funkciji koordinatora
poslijediplomskih stud ija i prodekan za nastavu.
Prodekan za znanost - koordinator poslijediplomskih stud ija saziva sjednice Kolegija voditelja
poslij ediplomskih studija i predsjedava istim.

III.
Prilikom rješavanja pojedinačnih molbi kandidata za upis na određeni poslijediplomski studij
Kolegij voditelja poslijediplomskih stud ija dužan je pridržavati se sl ijedećih principa i n a čela :
upis na studij svih prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete za upis mora se
završiti do isteka natječajem predviđenog roka za upis;
iznimno, kandidatima koji se nisu upisali na studij u predvi đenom roku, iako su u
momentu zaključenja natječaja za upis ispunjavali sve predviđene uvjete za upis na
studij, odlukom Kolegija, na prijedlog voditelja dotičnog stud ija, može se odobriti i
naknadni upis na studij i to najkasnije do početka nastave I. semestra;

•
IV.
Kolegij vod itelja, u skladu s općim propisima i važećim općim aktima Fakulteta, na prijedlog
voditelja pojedinog studija, donosi odluku o visini školarine koju plaćaju polaznici
poslijediplomskog studija, kao i ostale odluke u svezi s plaćanjem troškova studija
(oslobađanje ili djelomično oslobađanje plaćanja troškova studija i dr.).

v.

Kolegij voditelja poslijediplomskih studija, u pravilu, prethodno razmatra i raspravlja i sva
druga pitanja iz nadležnosti Nastavnog vijeća poslijediplomskih studija i predlaže Vijeću
donošenje odgovarajućih odluka i zaključaka u cilju realizacije programa poslijediplomskih
studija.
Kolegij voditelja obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug rada opći m aktima
Fakulteta ili povjereni odlukom Nastavnog vijeća poslijediplomskih studija.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .
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