KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ODLUKA
O UVJETIMA NASTAVKA I ZAVRŠETKA DVOIPOLGODIŠNJEG STRUČNOG
STUDIJA ZA IZOBRAZBU TRENERA (ECTS PROGRAM)

Zagreb, lipnja 2014. god.

Na temelju članka 63. i 116. stavak (3) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.
br. 123/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13. i 139/13.), članka 56. Statuta Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zaključka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 15. ožujka 2011. godine,
Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog Povjerenstva za nastavu
i studente, na 9. redovitoj sjednici održanoj 8. srpnja 2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
O UVJETIMA ZAVRŠETKA DVOIPOLGODIŠNJEG STRUČNOG
STUDIJA ZA IZOBRAZBU TRENERA
(STUDIJ PO ECTS PROGRAMU-ožujak 2005. godine)

I.
Studenti koji su se upisali na izvanredni dvoipolgodišnji stručni studij za izobrazbu trenera za stjecanje
150 ECTS bodova i stručnog naziva VIŠI SPORTSKI TRENER ( IZABRANOG SPORTA; ili
KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA; ili SPORTSKE REKREACIJE; ili FITNESA)1 po ECTS
studijskom programu iz mjeseca ožujka 2005. godine i koji su u cijelosti odslušali nastavu na izabranom
studiju imaju pravo, bez obzira na godinu prvog upisa na studij, završiti započeti studij po istom
nastavnom planu i programu po kojem su i upisali studij najkasnije do 28. veljače 2015. godine (
završetak zimskog semestra u akad. 2014./15. godini)

II.
Studenti iz točke I. ove Odluke koji:
 završe započeti studij u predviđenom roku (najkasnije do 28.2.2015. godine);
 ne završe započeti studij do isteka utvrđenog roka;
kao i studenti koji su se također upisali na navedeni stručni studij, a koji nisu u cijelosti odslušali, iz bilo
kojeg razloga, nastavu svih pet (5) semestara na odabranom studiju započeti studij mogu, ukoliko to
žele, nastaviti i završiti prelaskom na trogodišnji stručni studij za izobrazbu trenera pod uvjetima
utvrđenim Odlukom Fakulteta o uvjetima upisa na trogodišnji stručni studij za izobrazbu trenera
pristupnika sa završenim i nezavršenim dvogodišnjim trenerskim studijem, odnosno dvoipolgodišnjim
stručnim studijem za izobrazbu trenera (izvan ili unutar ECTS-) klasa: 602-04-2009-1501-00009
ur.broj: 380-01-15-2009-00545 od 30.11. 2009. godine i od 18. veljače 2010. godine.

III.
(1) Pristupnici koji su završili dvoipolgodišnji stručni studij za izobrazbu trenera po ECTS studijskom
programu kao i pristupnici koji su na istom studiju odslušali u cijelosti nastavu svih pet semestara studija
ali nisu još u momentu prelaska na trogodišnji stručni studij, završili započeti studij prilikom prelaska
na trogodišnji stručni studij upisuju se izravno u VI. (šesti) dopunski semestar studija, ukoliko na
trogodišnjem stručnom studiju upisuju isti studijski smjer odnosno usmjerenje i plaćaju Fakultetu na
ime troškova šestog semestra paušalnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kuna.
Na dvoipolgodišnji stručni studij za izobrazbu trenera po ECTS studijskom programu upisane su bile
samo dvije generacije polaznika SSIT (gen. akad. 2005./06. i 2006./07. god.)
1

(2) Pristupnici iz stavka (1) ove točke koji još nisu, u momentu prelaska i upisa na trogodišnji stručni
studij, završili započeti studij prilikom prelaska i upisa na trogodišnji stručni studij plaćaju Fakultetu:
1. u akad. 2013/14. godini i posebnu naknadu za nepoložene ispite i to prema sljedećim kriterijima:
 za najviše 2 nepoložena ispita……………..1.000,00 kn
 za najviše 3 nepoložena ispita……………..1.500,00 kn
 za najviše 4-6 nepoložena ispita…………...2.000,00 kn
 za najviše 7-10 nepoložena ispita………….3.000,00 kn
 za više od 10 nepoloženih ispita………...…4.000,00 kn
2. u akad. 2014/15. godini i dalje za svaku akad. godinu posebnu naknadu za ostale ispite s
dvoipolgodišnjeg studija koja će se obračunati isključivo, kao i svim ostalim izvanrednim
studentima – postapsolventima stručnog studija za izobrazbu trenera, prema broju neostvarenih
ECTS bodova i to po jedinstvenoj vrijednosti prema kojoj 1 ECTS bod iznosi 183,30 kuna (
11.000 : 60 = 183,30 kn).

IV.
Uvjeti prelaska i upisa ostalih polaznika na dvoipolgodišnjeg studija za izobrazbu trenera koji na tom
studiju nisu u cijelosti odslušali nastavu svih pet semestara studija, kao i svih onih pristupnika koji
prilikom prelaska na trogodišnji stručni studij žele promijeniti studijski smjer odnosno usmjerenje
utvrđeni su navedenom Odlukom Fakulteta iz točke II. ove Odluke.

V.
Ova Odluka po usvajanju na Fakultetskom vijeću obvezno se objavljuje na intranet stranici Fakulteta i
stupa na snagu danom objave.
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