SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

ODLUKA
O UKIDANJU INDEKSA KAO SLUŽBENE STUDENTSKE ISPRAVE NA
KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb, lipanj 2020.

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03.,
J05/04., J74/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94113., 139/13., 101/14.,60/15., 131117.) i članka 58. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sukladno odredbama Pravilnika o studentskoj ispravi (NN
br. 90114.), Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 6. redovitoj sjednici
održanoj JO. lipnja 2020. g., d o n o s i

ODLUKU
O UKIDANJU INDEKSA KAO SLUŽBENE STUDENTSKE ISPRAVE NA
KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida sc indeks kao službena studentska isprava na Kinezio1oškom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) za sve studente polaznike studijskih programa koje izvodi Fakultet, i
to za:
studente preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera,
studente specijalističkog diplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera,
studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Kineziologije,
studente poslijediplomskog sveučilišnog Doktorskog studija kinezio/og1j'e.
Ova Odluka odnosi se i na sve

buduće

studente polaznike svih studijskih programa Fakulteta.
Članak 2.

Službena studentska isprava za sve studente navedene u članku J. ove Odluke je studentska iskaznica s
podacima navedenima na njezinoj površini, čipu i magnetskoj traci.
Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta.
Članak 3.

lznimno od članka l. ove Odluke, za studente koji nisu evidentirani u !SVU sustavu, službenom
studentskom ispravom i dalje se smatra indeks te se na iste studente primjenju sve one odredbe akata
Fakulteta kojima se uređuje upotreba indeksa.

Članak 4.
Ova Odluka, nakon njezina donošenja, obvezno se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta i stupa na
snagu prvog dana od dana objave.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o ukidanju indeksa kao službene
studentske isprave na Kineziološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 13. srpnja 2017. g., Klasa: NP023-01117-0611, Ur.broj: 251-75-01-1-17-1.
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. sc. Tomislav Kristilević

Klasa: 003-05/20-02/002
Ur. broj: 251-75-09-04-20-03
Zagreb, 10 lipnja 2020.
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