KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ODLUKA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 0 VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG
POSTUPKA, TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U
TROŠKOVIMA STUDIJA I 0 DRUGIM VIDOVIMA PLAČANJA STUDENATA
SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJA

Zagreb, srpnja 2018. god.

Na temelju članka 63. 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., 101/14., 60/15. i 131/17.) i članka 37. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, a u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u
troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ak.
2015./16., 2016./17. i 2017./18. godini (N.N. br. 83./15.) i Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih
studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrbu u akademskim godinama 2015./16., 2016./17. i 2017./18.,
dekan Fakulteta, po prethodno pribavljenom mišljenju Dekanskog kolegija od 11.srpnja 2018. godine, don osi

ODLUKU
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE 0 VISINI TROŠKOVA RAZREDBENOG POSTUPKA,
TROŠKOVA UPISA, VISINI PARTICIPACIJE STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA I 0 DRUGIM
VIDOVIMA PLAĆANJA STUDENATA SVEUČILIŠNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJA
Točka I.
U Odluci o visini troškova razredbenog postupka, troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija
i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnog studija Kineziologija Klasa: NP-402-10/17-01/1, Ur.broj: 25175-02-1-17-18 od 22.11.2017. godine, točka II. mijenja se i glasi:
„Točka II.
Pristupnici iz točke I. ove Odluke koji na osnovi postignutog uspjeha u srednjoj školi, na državnoj maturi i na
razredbenom ispitu steknu prao upisa na studij, prilikom upisa plaćaju troškove upisa u visini 550,00 kn. .
Troškovi upisa, uz ostalo, obuhvaćaju i troškove izrade studentske iskaznice (x-ice) i naknade na ime police
osiguranja za slučaj nezgode tijekom studija u narednoj akademskoj godini".
Točka III.
Točka III. mijenja se i glasi:

„Točka III.

Redoviti studenti sveučilišnog studija Kineziologija koji upisuju višu godinu studija ili ponavljanje godine,
prilikom upisa obvezni su uplatiti troškove upisa u visini od 400,00 kn.
Troškovi upisa, uz ostalo, obuhvaćaju i naknadu na ime police osiguranja za slučaj nezgode tijekom studija u
narednoj akademskoj godini."
IV.
Ova Odluka neposredno po usvajanju objavljuje se na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta i stupa na snagu
danom objave.
Klasa:
Ur.broj:
Zagreb,

3 0 -07- 2010
omislav Krističević

Na znan e:
Prof.dr.sc. Maja Horvatin, prodekanica za nastavu i studente
Ta'iništvo, ovdje
Računovodstvo, ovdje
Studentska referada, ovdje
Pismohrana, ovdje
Studentski zbor KIF-a, ovdje

