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r a s p i s u j e 
 

N A T J E Č A J 
 

za upis pristupnika na doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DDOOKKTTOORRAA  ZZNNAANNOOSSTTII  iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u ak. 2021./2022. godini 

 

I. UVJETI UPISA 
 
  1. Na poslijediplomski doktorski studij kineziologije mogu se upisati pristupnici: 
            a)  

koji su završili diplomski sveučilišni studij kineziologije, s najnižim prosjekom ocjena iz svih ispita položenih 
tijekom preddiplomskog i diplomskoga studija 3.5 i s aktivnim znanjem engleskoga jezika. 

            b)  
koji su završili  neki drugi srodni diplomski sveučilišni studij (iz područje medicine, psihologije, antropologije ili 
edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti) pod istim uvjetima kao i pristupnici sa završenim studijem kineziologije tj. 
bez polaganja razlikovnih ispita. 

            c)  
koji su završili drugi sveučilišni diplomski studij,  pod istim općim uvjetima kao i pristupnici sa završenim studijem 
kineziologije, s time da će Odbor za doktorski studij tijekom natječajnog postupka za svakog pristupnika 
ponaosob ovisno o tome koji je studij završio utvrditi koje razlikovne ispite dotični pristupnik mora položiti. Odbor 
za doktorski studij može utvrditi za svakog pristupnika ponaosob, ovisno o tome koji je diplomski studij pristupnik 
prethodno završio i o željenom smjeru njegovog istraživanja, na ime razlikovnih ispita samo jedan zbirni ispit. 
Zbirni ispit može sadržavati odabrane teme iz najviše tri predmeta određenog područja (predmeti iz područja 
biomedicinskih ili društvenih znanosti, ili predmeti opće kineziologije). Navedenim pristupnicima tijekom 
natječajnog postupka biti će objašnjeno koje će module moći, a koje neće biti u mogućnosti odabrati. Odbor za 
doktorski studij može odbiti upis na studij pristupnika za koje se utvrdi da su temeljem znanstvenog područja 
interesa kandidati koji bi trebali položiti preveliki broj razlikovnih ispita ili njihovo područje znanstvenog  interesa 
nije sukladno polju kineziologije. 
 

            2. Upisna kvota i način izrade rang liste: 
 

Upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij obavlja se na temelju rang  liste prioriteta za upis na studij i 
obavljenog razgovora s pristupnicima. Sukladno tome za sve prijavljene pristupnike, obvezno se izrađuje rang-
lista prioriteta za upis na studij na temelju utvrđenih Kriterija za rangiranje pristupnika za upis na poslijediplomski 
doktorski studij: 

 
a) Eliminacijski kriteriji: 
▪ prosjek ocjena na preddiplomskom i dodiplomskom sveučilišnom studiju ne manji od 3.5. 
▪ znanje engleskog jezika 1 

                                                 
1 smatra se da kandidati imaju zadovoljen traženi uvjet aktivnog znanja engleskog jezika ako imaju odslušan engleski 

jezik na visokom učilištu u fondu od najmanje 60 sati i položen ispit s najmanjom ocjenom vrlo dobar ili ako imaju 

potvrdu škole stranih jezika o aktivnom znanju engleskog jezika (završen najmanje V. stupanj stranog jezika – B1). 



▪ Razgovor s pristupnikom može biti osnova za eliminaciju iz daljnjeg natječajnog postupka u slučaju da se utvrdi 
da pristupnik nema jasno određen smjer istraživanja ili željeni smjer istraživanja nije u okviru kompetencija 
mentora na Kineziološkom fakultetu 
 

b) Rang lista za pristupnike koji zadovolje eliminacijske kriterije kreira se prema ukupno ostvarenom broju bodova 
koji se dobivaju za: 
▪ postignuti uspjeh na prediplomskom i diplomskom studiju (maksimalno 100 bodova) 
▪ znanstvena aktivnost (maksimalno 50 bodova): 
▪ ostale aktivnost (maksimalno 20 bodova) 

 
Na doktorski studij upisuje se 50 pristupnika.  
Kriteriji za rangiranje kandidata za upis na doktorski studij utvrđeni su u aneksu natječaja.   
 
 

 II. USTROJ I IZVOĐENJE STUDIJA 
 

Poslijediplomski doktorski studij kineziologije ustrojava se i izvodi prema nastavnom planu i programu iz mjeseca 
rujna 2014. godine i izmjenama programa prihvaćenim 2018. godine, i traje šest semestara (tri godine).  

Nastava na poslijediplomskom studiju ustrojava se i izvodi, u pravilu, vikendom kroz 6-7 ciklusa po dva dana 
(subota i nedjelja cijeli dan) tijekom pojedinog semestra. 

 
Participacija za troškove studija za ak. 2021./22. godinu iznosi 16.000,00 kn (8.000,00 kn po semestru).    

 
                               
III. PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ 
  

Prijave za upis u prvom upisnom roku zaprimat će se zaključno do 28. svibnja 2021. godine. Po zaprimanju 
prijava vršit će se analiza prijava, prijemni razgovori  i rangiranje kandidata.  

 
Nastava I. semestra doktorskog studija u akad. 2021./22. godini započeti će predvidivo u listopadu 2021. god.   

 
Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: 
 kratak životopis 
 diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju 
 ovjereni prijepis svih ocjena iz predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju s iskazanim prosjekom ocjena i 

razdobljem studiranja 
 odgovarajući dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika 
 jednu fotografiju 4x6 cm 
 domovnicu 
 te svu ostalu dokumentaciju koja će im osigurati ostvarivanje bodova za upis na studij   

 
  
Sve obavijesti vezane uz upis nove generacije studenata mogu se dobiti u Studentskoj službi poslijediplomskih 

studija, na Internet stranici Fakulteta www.kif.hr,  odnosno putem elektroničke pošte: djurdjica.kamenaric@kif.unizg.hr  
 
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da da Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao 
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 
postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. 
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A N E K S    N A T J E Č A J A 
 

za upis pristupnika na  doktorski studij kineziologije za stjecanje akademskog stupnja DDOOKKTTOORRAA  ZZNNAANNOOSSTTII  iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije u akad.2021./2022.godini 

 

Vezano uz točku 2. Natječaja za upis pristupnika na poslijediplomski doktorski studij kineziologije u akad. 2021./22. godini 
u nastavku se nalaze 

 

Kriteriji za rangiranje kandidata za upis na poslijediplomski doktorski studij: 
 

a) Eliminacijski kriteriji: 
▪ prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ne manji od 3.5. 
▪ znanje engleskog jezika 
▪ pristupnici za intervju trebaju pripremiti kratko obrazloženje užeg željenog područja istraživanja i ime 

mentora koji će ih pratiti kroz studij. Razgovor s pristupnikom može biti osnova za eliminaciju iz daljnjeg 
natječajnog postupka u slučaju da se utvrdi da pristupnik nema jasno određen smjer istraživanja ili da 
željeni smjer istraživanja nije u okviru kompetencija mentora na Kineziološkom fakultetu (odnosno 
odabranog mentora)  

 
b) Rang lista za studente koji zadovolje eliminacijske kriterije kreira se prema ostvarenom ukupnom broju bodova koji se 
dobiju: 
 

▪ bodovi za uspjeh na studiju (maksimalno 100 bodova) 
bodovi za uspjeh na studiju  = prosjek ocjena * k * 20 gdje je: 
K = 1: unutar godine dana nakon odslušanog studija 
K = 0,9: više od jedne, a manje od dvije godine nakon odslušanog studija 
K = 0,8: više od dvije godine nakon odslušanog studija 

 

▪ znanstvena aktivnost (maksimalno 50 bodova): 
1. znanstveni rad objavljen u CC i SCI časopisima  

- 25 bodova do 3 autora, 12.5 bodova 4 i 5 autora, više od 5 autora 25/x 
2. znanstveni rad objavljen u ostalim časopisima  

- 15 bodova do 3 autora, 7.5 bodova 4 i 5 autora, više od 5 autora 15/x 
3. znanstveni rad objavljen u zbornicima radova s međunarodnih konferencija  

- 10 bodova do 3 autora, 5 bodova 4 i 5 autora, više od 5 autora 10/x 
4. znanstveni rad objavljen u zbornicima radova s domaćih konferencija  

- 5 bodova do 3 autora, 2,5 bodova 4 i 5 autora, više od 5 autora 5/x 
5. specijalistički magistarski rad  

- 15 bodova (ako je magistarski rad na specijalističkom studiju eksperimentalnog karaktera 25 bodova) 
6. Rektorova nagrada  

- 10 bodova 
7. eksperimentalni diplomski rad 

- 5 bodova 
 

▪ ostale aktivnost (maksimalno 20 bodova): 
a)  sportski status  

1. vrhunski sportaš Hrvatske 1. kategorije  - 15 bodova 
2. vrhunski sportaš Hrvatske 2. kategorije  - 10 bodova 
3. vrhunski sportaš Hrvatske 3. kategorije  - 5 bodova 

b) studijski boravak u inozemstvu  
(u trajanju najmanje jednog semestra)  -  5 bodova 

c) drugi strani jezik     -  5 bodova 


