KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

O D L U K A
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 0 UVJETIMA ZAVRŠETKA DODIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA STJECANJE VISOKE STRUČNE SPREME I STRUČNOG
NAZIVA „PROFESOR FIZIČKE KULTURE" ODNOSNO „PROFESOR KINEZIOLOGIJE"

Zagreb, ožujak 2014. godine

Na temelju članka 63. i 116. Stavak (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN br. 123/03., 105/04., 174/04., 46/07, 63/11., 94/13. i 139/13. ), članka 56. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zaključka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15.
ožujka 2011. godine, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na
prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente, na 6. redovitoj sjednici održanoj 27. ožujka 2014.
godine, d o n o s i

O D L U K U
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZAVRŠETKA DODIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA ZA STJECANJE VISOKE STRUČNE SPREME I STRUČNOG
NAZIVA „PROFESOR FIZIČKE KULTURE" ODNOSNO „PROFESOR KINEZIOLOGIJE"

Točka I.
U Odluci Fakultetskog vijeća o uvjetima završetka dodiplomskog sveučilišnog studija za
stjecanje vidoke stručne spreme i stručnog naziva „profesor fizičke kulture" odnosno „profesor
kineziologije" klasa: 602-04/13-0101/00001 ur.br.:251-75-01-13-00055 od 23.05.2013. godine
iza toče I. dodaje se nova točka l.a., I.b. i l.c. koje glase:

„Točka l.a.
(1) Iznimno, svi studenti iz točke I. ove Odluke koji neće završiti upisani studij zaključno do
31. ožujka 2014. godine moći će, ukoliko do isteka navedenog roka polože ispite iz svih
predmeta studijskog programa, predati svoj diplomski rad na ocjenu i obraniti ga pred
imenovanim Povjerenstvom najkasnije do 30. travnja 2014. godine.
(2) Radi ostvarivanja utvrđenih prava i vođenje potrebne evidencije svi studenti iz stavka (1)
ove točke obvezni su predati studentski indeks na završno testiranje u Studentsku službu
Fakulteta zaključno do ponedjeljka, 31. ožujka 2014. godine.

Točka I.b.
(1) Iznimno, od točke I. podtočke 1.2. i 1.3. ove Odluke svi studenti Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu upisani na četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij za stjecanje
visoke stručne spreme i stručnog naziva „profesor kineziologije":
akad. 2002./03. godine kojima će, na dan 31.ožujka 2014. godine, ostati nepoložena
najviše 2 ispita;
akad. 2003./04. godine kojima će, na dan 31.ožujka 2014. godine, ostali nepoložena
najviše 3 ispita;
- akad. 2004./05. godine kojima će, na dan 31.ožujka 2014. godine, ostati nepoložena
najviše 4 ispita
imaju pravo zaključno do 30.rujna 2014.godine završiti upisani studij prema studijskom
programu i propisima koji su vrijedili u vrijeme njihovog prvog upisa na studij.
(2) Studenti četverogodišnjeg dodiplomskog sveučilišnog studija iz stavka (1) ove točke u
produženom roku do 30.rujna 2014.godine mogu izaći na ispit iz bilo kojeg od zaostalih
(nepoloženih) predmeta studijskog programa najviše tri (3) puta.
(3) Radi ostvarivanja utvrđenih prava i vođenja potrebne evidencije svi studenti iz stavka (1)
ove točke obvezni su se prijaviti osobno sa studentskim indeksom u studentsku službu
Fakulteta zaključno do petka 04. travnja 2014.godine.1
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Točka l.c.
(1) U opravdanim slučajevima (teška i dugotrajna bolest, teža invalidnost, tragična situacija u
obitelji i si.) Povjerenstvo za nastavu i studente može iznimno odobriti pojedinom studentu
četverogodišnjeg dodiplomskog sveučilišnog studija za stjecanje visoke stručne spreme i
stručnog naziva „profesor kineziologije" upisanom na studij akad. 2002./03., 2003./04. i
2004./05.godine, na temelju pisane zamolbe, nastavak i završetak studija u navedenom
roku i pod nešto povoljnijim uvjetima od uvjeta utvrđenih u točki I.b. stavak (1) ove
Odluke.
(2) Sukladno navedenome u stavku (1) ove točke Povjerenstvo za nastavu i studente može u
opravdanim slučajevima odobriti nastavak i završetak studija studentu koji ima najviše 2
(dva) nepoložena ispita više od broja nepoloženih ispita predviđenih u točki I. b. stavak (1).

Točka II.
Točka V. mijenja se i glasi:
(1) Svi studenti iz točke I.b. ove Odluke radi ostvarivanja prava na polaganje zaostalih
(nepoloženih) ispita po „Starom" studijskom programu u produženom roku do 30.rujan
2014.godine plaćaju Fakultetu posebnu naknadu u paušalnom iznosu od:
- 2.000,00 kuna ako su im.do kraja studija ostala nepoložena najviše dva ispita
- 3.000,00 kuna ako su im do kraja studija ostala nepoložena najviše tri ispita
- 4.000,00 kuna ako su im do kraja studija ostala nepoložena četiri ispita i više.
(2) Predviđenu paušalnu naknadu iz stavka (1) ove točke student je obvezan uplatiti fakultetu
najkasnije prilikom prvog izlaska na ispit u produženom roku (01.04.-30.09.2014.godine).

Točka III.
Sve ostale odredbe predmetne Odluke Fakultetskog vijeća ostaju i dalje nepromijenjene.
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'Neposredno po isteku navedenog roka Studentska služba će objaviti na Internet stranici Fakulteta
poimenični popis svih studenata četverogodišnjeg dodiplomskog sveučilišnog studija upisanih na studij
akad. 2002./03., 2003./04. i 2004./05.godine, koji još uvijek imaju pravo sukladno ovoj Odluci, završiti
započeti studij po „Starom"studijskom
programu do 30.rujna 2014.godine.
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