KINEZIOLOŠKI F A K U L T E T SVEUČILIŠTA U Z A G R E B U
STUDIJSKI CENTAR ZA IZOBRAZBU
TRENERA

O D L U K A
O UVJETIMA UPISA, SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA
RAZREĐBENOG ISPITA ZA UPIS PRISTUPNIKA U PRVU GODINU
STRUČNOG STUDIJA ZA IZOBRAZBU T R E N E R A
U AKAD. 2015./16. GODINI

Zagreb, lipanj 2015. godine

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03.; 105/04.; 174/04.,
46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.), a u skladu s člankom 64. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i
točkom I. Odluke Fakultetskog vijeća klasa: NP-602-12/15-03/1, urbroj: 251-75-01-1-15-1 od 26. ožujka 2015.
godine, Povjerenstva za provođenje razređbenog postupka za upis pristupnika na stručni studij za izobrazbu
trenera u ak. 2015/16. godini na 1. sjednici održanoj 2. lipnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
O UVJETIMA UPISA, SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA RAZREĐBENOG ISPITA ZA UPIS
PRISTUPNIKA U PRVU GODINU STRUČNOG STUDIJA ZA IZOBRAZBU TRENERA
(REDOVITI I IZVANREDNI STUDIJ) U AK. 2015./KI. GODINI

I.
Pravo upisa na redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera imaju svi pristupnici pod jednakim
uvjetima koji:
1. su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju;
2. su položili državnu maturu (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na B
osnovnoj razini)1.
3. posjeduju specifična stručna znanja i kvalifikacije potrebne za upis na pojedino studijsko usmjerenje
odnosno sportsku granu;
4. imaju odgovarajući zdravstveni status;
5. polože razredbeni ispit.
II.

Prijave pristupnika za dodatni provjeru specifičnih motoričkih znanja i sposobnosti (razredbeni ispit) dostavljaju se
izravno na propisanom obrascu s potrebnim prilozima Kineziološkom fakultetu u vremenu od 8.6. do 12.6.2014
godine.
III.

Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis na studij za bilo koje od studijskih usmjerenja odnosno za bilo koju
sportsku granu podliježu razredbenom ispitu.
i
Iznimno, pristupnicima za upis:
na redoviti stručni studij aktualnim vrhunskim sportašima I. i II. kategorije priznaje se pravo izravnog
upisa na studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju kategoriju;
na izvanredni stručni studij vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske (I. do VI. kategorija)
priznaje se pravo izravnog upisa na studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju
kategoriju;
ukoliko polože državnu maturu i pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i da zadovolje na provjeri
znanja plivanja.
Razredbeni ispit za upis pristupnika na redoviti i na izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u ak.
2015./16. godini za sve studijske smjerove i sportska usmjerenja održat će se u srijedu, 1.7.2015.
godine, prema rasporedu koji će biti objavljen na internet stranici Fakulteta.
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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 ostvaruje nikakve bodove.
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IV.
Razredbeni postupak (ispit) obuhvaća:
1. ocjenu zdravstvenog stanja;
2. provjeru znanja plivanja;
3. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za svako studijsko
usmjerenje odnosno za svaku sportsku granu.
V.

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 stručni studij, a unutar toga odvojeno i svako studijsko usmjerenje (fitnes, kondicijska priprema
sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi).
Rezultati razređbenog ispita biti će objavljeni najkasnije do četvrtka, 2.7.2015. godine na internet stranici KIF-a
(www.kif.unizg.hr).

Provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i/ili motoričkih znanja za sva studijska usmjerenja odnosno za sve
sportske grane provodi se obvezno kroz 4 (četiri) testa specifična za svako studijsko usmjerenje odnosno za
svaku sportsku granu, koje utvrđuje Povjerenstvo za provođenje razređbenog postupka za upis pristupnika na
stručni studij za izobrazbu trenera, na prijedlog voditelja pojedinog sportskog usmjerenja - sportske grane, 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 160 bodova,
nije ostvario razredbeni prag.
VII.

Razredbenim postupkom za upis pristupnika na stručni studij za izobrazbu trenera (redoviti i izvanredni studij)
rukovodi i koordinira Povjerenstvo za provođenje razređbenog postupka za upis pristupnika na stručni studij za
izobrazbu trenera u ak. 2015./16. godini (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenovano na sjednici Fakultetskog vijeća
od 26.03.2015. godine.
U provođenju razređbenog postupka sudjeluju i druge osobe (nastavnici, suradnici Fakulteta, demonstratori i
druge osobe) imenovane na prijedlog Povjerenstva, posebno odlukom dekana.
VIII.

Sva ostala pitanja u svezi s upisom pristupnika na redoviti i izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u
akad. 2015./16. godini ( način podnošenja prijava kandidata za upis na studij; datum održavanja razređbenog
postupka u mogućem rujanskom roku; sustav bodovanja;način utvrđivanja rang-liste prioriteta za upis pristupnika
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na studij; objava rezultata razređbenog ispita i dr.) regulirana su natječajem za upis pristupnika na stručni studij
za izobrazbu trenera objavljenim na Internet stranici Fakulteta kao i na Internet stranici Sveučilišta u Zagrebu.
Na ostala organizacijska i tehnička pitanja vezana za sam način provođenja razređbenog ispita (formiranje grupa,
raspored dvorana i vrijeme održavanja pojedinih testova, održavanje reda u objektu Fakulteta za vrijeme
provođenja razređbenog postupka, načina utvrđivanja i evidentiranja postignutih rezultata kandidata na svakom
pojedinom testu itd.) primjenjuju se na analogan način odredbe važećih Dopunskih propozicija provođenja
razređbenog postupka za upis pristupnika na redoviti sveučilišni studij kineziologije u ak. 2015716. godini.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objave na internetskoj straniciFakulteta.

Predsjednik Povjerenstva
za razredbeni postupak
Zagreb,^—Mter$eć.

