Klasa:
Ur.broj:
Zagreb, ___. veljače 2017.

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.) te članka
56. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja te po
prethodno pribavljenom mišljenju Dekanskog kolegija, na svojoj 4. redovitoj sjednici, održanoj
dana ___. veljače 2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
O PROMJENI NAZIVA STUDIJSKOG PROGRAMA
SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA
IZOBRAZBA TRENERA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
I.
Ovom Odlukom mijenja se postojeći naziv studijskog programa specijalističkog diplomskog
stručnog studija Izobrazba trenera uz navođenje studijskih smjerova te isti glasi:
Izobrazba trenera; smjerovi: Akrobatski Rock and Roll, Atletika, Fitnes, Hrvanje, Jedrenje,
Jedrenje na daski, Judo, Kajakaštvo, Karate, Klizanje,
Kondicijska priprema sportaša, Košarka, Kuglanje, Nogomet,
Odbojka, Ples, Plivanje, Ritmička gimnastika, Ronjenje,
Rukomet, Skijanje, Sportska gimnastika, Sportska rekreacija,
Streljaštvo, Teakwondo, Tenis, Veslanje.
Razina i vrsta studijskog programa ostaje ista: specijalistički diplomski stručni studij.

II.
Promjenom naziva studijskog programa ne mijenja se kvalifikacija već samo stručni naziv kojeg
studenti stječu završetkom predmetnog studija na način da isti glasi:
stručni/stručna specijalist/specijalistica trenerske struke naziv smjera (npr. akrobatskog rock
and rolla, atletike, fitnesa, hrvanja odnosno jednog od smjerova navedenih u predloženom
nazivu studijskog programa iz točke I. ove Odluke), dok kratica stečenog stručnog naziva u tom
slučaju glasi struč. spec. trenerske struke naziv smjera (npr. akrobatskog rock and rolla, atletike,
fitnesa, hrvanja odnosno jednog od smjerova navedenih u predloženom nazivu studijskog
programa iz točke I. ove Odluke).
III.
Ova Odluka, s pripadajućom dokumentacijom, upućuje se Odboru za upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu na daljnje postupanje.
Ova Odluka objavljuje se na mrežnim stranicama Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
nakon prihvaćanja od strane nadležnih tijela Sveučilišta u Zagrebu i provedenog upisa promjene
naziva studijskog programa u Upisniku studijskih programa od strane Agencije za znanost i
visoko obrazovanje, a stupa na snagu danom objave.

DEKAN

prof. dr. sc. Damir Knjaz

Dostavljeno:
1. Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu (Radna skupina za studijske
programe)
2. Prodekan za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Mario Baić, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

