Zagreb, 12. rujna 2017.
Pristupnicima za upis na doktorski studij
ak. 2017./18. godine
- svima
Predmet: UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJA
u akad. 2017./18. godini – o b a v i j e s t
Poštovani,

Obavještavamo Vas da ispunjavate sve uvjete za upis pristupnika na

doktorski studij

Kineziologija za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti
polje kineziologija u ak. 2017./18. god.

Upis u I. godinu doktorskog studija Kineziologija, sukladno mjestu kojeg ste zauzeli na rang
listi pristupnika, vršiti će se u Stručnoj službi poslijediplomskih studija – soba 3, u vremenu
od 9,00 – 14,00 sati kako slijedi:
-

od 2. do 6. listopada 2017. godine – pristupnici rangirani od 1 – 25 mjesta

-

od 9. do 13. listopada 2017. godine – pristupnici rangirani od 26-50 mjesta.

-

od 16. listopada 2017. godine – pristupnici s liste čekanja

U slučaju da se ne upišete na studij do isteka zadanog roka gubite pravo upisa na studij.
Molimo Vas da za upis pripremite i dostavite slijedeće popunjene i potpisane obrasce:
-

upisni list
izjavu o studiranju
obrazac kojim mentor potvrđuje da će Vas pratiti kod studij; na navedenom
obrascu također je potrebno označiti koji ćete smjer A upisati
ugovor o studiranju.
statistički obrazac - ŠV-40

Također napominjemo da će Vam tijekom studija na nekim predavanjima biti potrebno računalo
o čemu ćete na vrijeme biti obaviješteni.

Prilikom upisa biti će Vam dodijeljene adrese elektroničke pošte s nastavkom: kif.hr koje će
biti korištene za svu službenu komunikaciju sa studentima. Također će svim studentima biti
otvoreni korisnički računi preko AAI@EduHr sustava kojim ćete se moći prijavljivati na
relevantne znanstvene baze.
Nastava I. dijela I. semestra poslijediplomskog doktorskog studija održat će se krajem listopada
ili početkom studenoga 2017. godine. Raspored nastave biti će vam proslijeđen nakon
provedenih upisa.
Školarina I. godine doktorskog studija iznosi 16.000,00 kn. Ista se uplaćuju na žiro-račun
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj
(OIB

studenta-70-broj

rate)

o

čemu

detaljno

možete

vidjeti

na

poveznici

https://www.kif.unizg.hr/_download/repository/KIF_NAPUTAK_SKOLARINE_20162017.pdf). Školarinu ste obvezni uplati odmah po upisu godine, a sukladno dogovoru prilikom
upisa. Svi pristupnici obvezni su kopiju uplatnice dostaviti u Stručnu službu odmah po uplati.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici Stručne službe poslijediplomskih
studija Đurđice Kamenarić na broj telefona 01/ 36 58 619 ili putem elektroničke pošte na
dkamenar@kif.hr.
S poštovanjem,

Voditeljica doktorskog studija
prof.dr.sc. Lana Ružić, v.r.
Prilog:
- upisni list
- suglasnost potencijalnog mentora
- izjava o studiranju
- ugovor
- obrazac ŠV – 40
- popis predmeta I godine studija

