SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Studijski centar za Izobrazbu trenera

ODLUKA
0 UVJETIMA UPISA, SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA
RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS PRISTUPNIKA U 1. GODINU
REDOVITOG I IZVANREDNOG PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG
STUDIJA IZOBRAZBE TRENERA za akademsku 2022./23. godinu

Zagreb, svibanj 2022. godine

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04.,
174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17), a u skladu s člankom 75. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i Odlukom Fakultetskog vijeća od 19. svibnja 2022. godine,
Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja na 4. sastanku održanom 16. svibnja 2022. godine, na prijedlog
Povjerenstva za provoclenje razredbenog postupka za upis pristupnika u prvu godinu redovitog i izvanrednog
preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera u akademsku 2022./23. godinu, donosi

ODLUKU
0 UVJETIMA UPISA, SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA RAZREDBENOG
POSTUPKA ZA UPIS PRISTUPNIKA U 1. GODINU REDOVITOG I IZVANREDNOG
PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA IZOBRAZBE TRENERA ZA AKADEMSKU
2022./23. GODINU
l.
Pravo upisa u prvu godinu redovitog i izvanrednog preddiplomskog stručnog studija Izobrazbe trenera imaju svi
pristupnici pod jednakim uvjetima koji:
su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju;
su položili državnu maturu (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na B
osnovnoj razini).
posjeduju specifična stručna znanja i kvalifikacije potrebne za upis na pojedini smjer;
imaju odgovarajući zdravstveni status;
zadovolje na razredbenom postupku.
11.
Prijave pristupnika za dodatnu provjeru specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti (razredbeni postupak)
dostavljaju se izravno na propisanom obrascu s potrebnim prilozima Kineziološkom fakultetu do 10. 6. 2022.
godine.
Uz prijavu za razredbeni postupak svi pristupnici obvezno prilažu i potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti uredno
ovjerenu od nadležnog specijaliste medicine rada i sporta / specijalista sportske medicine.

Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis na studij za bilo koji od smjerova podliježu razredbenom postupku.
Iznimno, pristupnicima za upis na izvanredni stručni studij vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske (I.
do Vl. kategorija) priznaje se pravo izravnog upisa na studij ako upisuju smjer iz sporta u kojemu imaju kategoriju,
ukoliko polože državnu maturu i pod uvjetom da su zdravstveno sposobni za studij te da zadovolje na provjeri
znanja plivanja.
IV.
Razredbeni postupak za upis pristupnika na redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazbe trenera u
akademsku 2022./23. godini za sve smjerove održat će se u utorak 28.6. 2022. godine s početkom u 8.00 sati na
Kineziološkom fakultetu.

Iznimno, kandidati koji su završili srednju školu šk. god. 2008./09. i ranije mogu i bez položenih ispita državne
mature ravnopravno s ostalim pristupnicima kandidirati za upis na željeni studij, s tim da po kriteriju državne
mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nilcakve bodove.
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V.
Razredbeni postupak obuhvaća:
provjeru znanja plivanja;
provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za svaki smjer.
VI.
Rang lista prioriteta za upis na željeni studij sastavlja se na temelju:
- uspjeha u srednjoj školi;
položenih ispita državne mature;
postignutih rezultata na provjeri specifičnih motoričkih sposobnosti i/ili motoričkih znanja;
postignutog sportskog statusa;
Rang-lista prioriteta za upis na studij sastavlja se odvojeno za upis pristupnika na redoviti i za upis pristupnika na
izvanredni preddiplomski stručni studij za lzobrazbu trenera, a unutar toga odvojeno i za svaki smjer (fitnes,
kondicijska priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi).
Rezultati razredbenog postupka biti će objavljeni najkasnije do četvrtka 30.6.2022. godine do 12.00 sati na mrežnoj
stranici www.Dostani-student.hr.

Provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i/ili motoričkih znanja za sve smjerove provodi se obvezno kroz 4 (četiri)
testa specifična za svaki smjer, koje utvrduje Povjerenstvo za provodenje razredbenog postupka za upis pristupnika
na preddiplomski stručni studij Izobrazbe trenera (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na prijedlog voditelja pojedinog
smjera, i to za svaki razredbeni postupak posebno.
Na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili motoričkih znanja postignuti rezultat na jednom od testova vrednuje se od
0-120 bodova, a na preostala tri testa od 0-110 bodova.
Pristupnik koji na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili motoričkih znanja ne ostvari ukupno minimalno 162 boda,
nije ostvario razredbeni prag.

Razredbenim postupkom za upis pristupnika na preddiplomski stručni studij Izobrazbe trenera (redoviti i izvanredni
studij) rukovodi i koordinira Povjerenstvo.
U provodenju razredbenog postupka sudjeluju nastavnici, suradnici Fakulteta, demonstratori i druge osobe
imenovane na prijedlog Povjerenstva, posebnom odlukom Dekana.
IX.
Sva ostala pitanja u svezi s upisom pristupnika na redoviti i izvanredni preddiplomski stručni studij Izobrazbe
trenera u akademskoj 2022./23. godini (način podnošenja prijava kandidata za upis na stručni studij; datum
održavanja razredbenog postupka u mogućem rujanskom roku; sustav bodovanja; način utvrdivanja rang-liste
prioriteta za upis pristupnika na studij; objava rezultata razredbenog postupka; upis na studij i sl.) regulirana su
natječajem za upis pristupnika na preddiplomski stručni studij Izobrazbe trenera objavljenim na mrežnoj stranici
Fakulteta kao i na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.
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Na ostala organizacijska i tehnička pitanja vezana za sam način provodenja razredbenog postupka (formiranje
grupa, raspored dvorana i vrijeme održavanja pojedinih testova, odriavanje reda u objektu Fakulteta za vrijeme
provodenja razredbenog postupka, načina utvrdivanja i evidentiranja postignutih rezultata kandidata na svakom
pojedinom testu i sl.) primjenjuju se na analogan način odredbe važećih Dopunskih propozicija provodenja
razredbenog postupka za upis pristupnika stručnih studija Izobrazbe trenera u akademskoj 2022./23. godini.
X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: /60,—OW,U- .5itzy3
Urbroj:
0,2 „z2-

PREDSJEDNIK
nstva za provodenje razredbenog
postupka

U Zagrebu, 19.svibnja 2022. godine

12,V7 rof dr. sc lTomislav Durkovič
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