KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Prijedlog

ODLUKA
O UVJETIMA UPISA STUDENATA III. (TREĆE) GODINE
SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE U VIŠU GODINU
STUDIJA U AK. 2015./16. GODINI

Zagreb, srpanj 2015. godine

Na temelju članka 63. stavak (6) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br.
123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.), članka 56. Statuta Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i članka 104. Pravilnika o studiranju na integriranom preddiplomskom
i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta, na
prijedlog Povjerenstva za nastavu i studente i po prethodno pribavljenom mišljenju Dekanskog kolegija
na 10. redovitoj sjednici Vijeća održanoj 14. srpnja 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
O UVJETIMA UPISA STUDENATA III. (TREĆE) GODINE SVEUČILIŠNOG STUDIJA
KINEZIOLOGIJE U VIŠU GODINU STUDIJA U AK. 2015./16. GODINI
Točka I.
1)

2)

Ovom Odlukom studentima III. (treće) godine sveučilišnog studija kineziologije, koji studiraju po
studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije
– lipanj 2009. godine, odobrava se, iznimno u odnosu na opće propozicije upisa studenata u višu
godinu studija utvrđene Odlukom Fakultetskog vijeća o uvjetima upisa studenata sveučilišnog
studija kineziologije u viši semestar odnosno višu godinu studija, klasa: 602-04/14-0101/00001,
ur.br.: 251-75-01-14-00003 od 8.siječnja 2014. godine, bezuvjetan upis u IV. (četvrtu) godinu
studija u ak.2015./16. godini.
Bezuvjetan upis u višu IV. godinu studija u ak. 2015./16. godini u skladu sa stavkom (1) ove točke
odobrava se i onim studentima III. godine studija kojima će eventualno nedostajati potpis
predmetnog nastavnika o urednom praćenju nastave iz nekog-ih predmeta studijskog programa, s
tim da će takvi studenti nastavu iz dotičnog-ih predmeta morati obvezno odslušati tijekom ak.
2015./16. godine.
Točka II.

Sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu i važećim aktima Fakulteta studenti sveučilišnog studija
kineziologije iz točke I. ove Odluke gube status studenta na tom studijskom programu pod istim uvjetima
kao i svi ostali studenti tog studija, ukoliko u dvije uzastopne akademske godine (ak.2013./14. i
2014./15. god.) ne ostvare barem 35 ECTS bodova iz položenih ispita.
Točka III.
Navedeni studenti iz točke I. ove Odluke plaćaju participaciju za troškove studija u ak. 2015./16. godini,
neovisno o odobrenom bezuvjetnom upisu u višu godinu studija, prema istim propozicijama koje vrijede
i za sve ostale redovite studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
kineziologije.
Točka IV.
Ova Odluka po usvajanju obvezno se objavljuje na Internet stranici Fakulteta i stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
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