Povjerenstvo za normativne akte
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-

nastavnicima Fakulteta
suradnicima i znanstvenim
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ovdje

PREDMET: Pravno mišljenje i tumačenje odredbi Pravilnika o studiranju na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije kojima su
regulirana pitanja vezana za dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave
odnosno stjecanje prava izlaska na ispit - d o s t a v l j a s e
Vezano za višekratne usmene upite upućene u posljednje vrijeme doc.dr.sc. Mariu Baiću, prodekanu za
nastavu i studente, i Upravi Fakulteta, glede uvjeta za stjecanje prava studenata sveučilišnog studija
kineziologije na dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave odnosno stjecanje prava izlaska
na ispit, Povjerenstva za normativnu djelatnost i Povjerenstva za nastavu i studente Fakultetskog vijeća
suglasno su utvrdili sljedeće službeno mišljenje i tumačenje kojeg dostavljaju Fakultetskom vijeću na
konačnu verifikaciju.

1. Prema Statutu Fakulteta, Pravilniku o studiranju na integriranom preddiplomskom i
diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije i drugim općim aktima Fakulteta:
- pohađanje predavanja, seminara, vježbi, stručne prakse i drugih oblika nastave
obvezno je za sve polaznike redovitog sveučilišnog studija kineziologije;
- dozvoljeni izostanci s nastave i način pravdanja izostanaka s nastave detaljno su
uređeni člancima 24.-37. spomenutog Pravilnika;
- vođenje evidencije o prisustvovanju studenata nastavi i pravdanje izostanaka s
nastave u isključivoj je nadležnosti predmetnog nastavnika;
- dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave u ovom momentu uvjetovano je,
prema važećem Pravilniku, isključivo urednim pohađanjem nastave, što istodobno
znači da nastavnici dobivanje istog potpisa ne mogu samoinicijativno, makar za sada,
uvjetovati ispunjavanjem i nekih drugih obveza (izradom seminarskih radnji, eseja,
rješavanjem određenih zadataka putem raznih testova – kviza, izvršenjem određenih
praktičnih radnji, postizanjem određenih normi i sl.).
Međutim, nastavnici koji to žele i smatraju opravdanim mogu ubuduće dobivanje potpisa
o urednom pohađanju nastave uvjetovati, osim urednim pohađanjem nastave, ispunjenjem
i nekih drugih već spomenutih obveza (samom izradom, predajom i izlaganjem
seminarskih radnji i eseja, rješavanjem pojedinih zadataka putem raznih testova,

ispunjavanjem određenih anketa, izvršenjem određenih praktičnih radnji i sl.), s tim da i u
tom slučaju dobivena pozitivna ocjena, uspješno riješeni zadatak-ci, ostvareni određeni
bodovi i sl. ne mogu i dalje biti predviđeni kao uvjet za dobivanje potpisa o urednom
pohađanju nastave studenta.
2. Istodobno, stjecanje prava izlaska studenata na ispit (kolokvij i/ili cjeloviti ispit) iz
određenog predmeta može biti uvjetovano, osim urednim pohađanjem nastave, ispunjenjem
i nekih drugih obveza (pozitivno ocijenjenim seminarskim radom-vima, dobivenom
pozitivnom ocjenom odnosno minimalno ostvarenim odgovarajućim brojem bodova na
prethodnoj provjeri stečenih teorijskih znanja studenta kada se takva provjera provodi
kontinuirano tijekom nastave (razni testovi, ankete, kvizovi, radionice i dr.), odnosno
dobivenom pozitivnom ocjenom na provjeri motoričkih postignuća i vještina i stečenih
metodičkih i teorijskih znanja kod teorijsko-praktičnih predmeta studijskog programa kada
se takva provjera provodi također kontinuirano tijekom nastavne godine.1
U navedenom slučaju kada se stjecanje prava izlaska studenata na ispit uvjetuje, osim
urednim pohađanjem nastave, ispunjavanjem i nekih drugih obveza svaki predmetni
nastavnik (nositelj predmeta) obvezan je na početku akademske godine (tijekom prva dva
nastavna tjedna) sačiniti za svoj predmet, uz raspored kolokvija i raspored ispitnih termina
i rokova za cjelovite ispite, i točan raspored i način kontinuirane provjere stečenih znanja
studenata i to za cijelu akademsku godinu unaprijed i dostaviti ga u predviđenom roku
prodekanu za nastavu i studente, a onim studentima koji objektivno neće biti u mogućnosti
u pojedinim terminima pristupiti zakazanoj provjeri stečenih znanja, nastavnik je dužan
osigurati drugi rezervni termin za tu provjeru znanja.
3. Naravno, u jednom i u drugom slučaju tj. i u slučaju kada nastavnici na pojedinim
predmetima, osim urednim pohađanjem nastave, žele uvjetovati studentima:
- dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave,
- stjecanje prava izlaska na ispit,
ispunjenjem i nekih drugih obveza ti uvjeti moraju obvezno biti raspravljeni i u konačnici,
na prijedlog predmetnih nastavnika, prihvaćeni na Fakultetskom vijeću, a potom i izričito
uneseni u izvedbenom planu nastave i/ili u sylabusu pojedinog predmeta, kako bi svi
studenti na samom početku akademske godine bili u potpunosti upoznati s uvjetima za
dobivanje potpisa o urednom pohađanju nastave odnosno s uvjetima za stjecanje prava
izlaska na ispit iz svakog pojedinog predmeta studijskog programa.

U Zagrebu, 18. svibnja 2015. godine
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Iznimno, i u ovom slučaju postignuti rezultati kod pojedinih sportova u testovima ili natjecateljskim disciplinama
(norme) ne mogu biti, prema važećem Pravilniku, eliminacijska kategorija odnosno preduvjet za izlazak
studenta na ispit, čak što više, niti za uspješno polaganje ispita.

