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Prijedlog
(zadnja verzija)

O D L U K E
O MINIMALNIM KRITERIJIMA
ZA PRIVREMENO POVJERAVANJE FUNKCIJE NOSITELJA PREDMETA ZA PREDMETE
SPORTSKE SPECIJALNOSTI NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU ZA IZOBRAZBU
TRENERA I SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU ZA IZOBRAZBU
TRENERA

Zagreb, srpnja 2016.
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123.03., 198./03.,
105./04., 174./04., 2./07., 46./07., 45./09., 63./11., 94./13. i 139./13.), i članka … Statuta Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta na prijedlog Povjerenstva za
nastavu i studentska pitanja, na 9. redovitoj sjednici održanoj ……. srpnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
O MINIMALNIM KRITERIJIMA
ZA PRIVREMENO POVJERAVANJE FUNKCIJE NOSITELJA PREDMETA ZA PREDMETE
SPORTSKE SPECIJALNOSTI NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU ZA IZOBRAZBU
TRENERA I SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU ZA IZOBRAZBU
TRENERA

Članak 1.

(1) Za sve predmete sportske specijalnosti na Preddiplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera i
Specijalističkom diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera, za koje Kineziološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Kineziološki fakultet) nema regularno izabranog predmetnog
nastavnika niti angažiranog vanjskog suradnika izabranog u odgovarajuće naslovno znanstvenonastavno ili nastavno zvanje, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta funkciju nositelja predmeta
može privremeno povjeriti nastavniku Fakulteta, ili imenovanom vanjskom suradniku Fakulteta
izabranom u odgovarajuće (naslovno) znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje, koji ima završen
odgovarajući diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz znanstvenog polja kojemu pripada i dotični
predmet studijskog programa, i koji uz to od niže navedenih pet dopunskih uvjeta ispunjava najmanje
dva uvjeta:
1. da se aktivno bavio dotičnim sportom i u toj sportskoj grani postizao odgovarajuće natjecateljske
rezultate, odnosno koji je u istoj sportskoj grani angažiran u sportskim udrugama i/ili sportskim
udruženjima i savezima kao trener, član stručnog stožera i sl.;
2. da je izradio ili aktivno sudjelovao u izradi predmetnog studijskog programa za predmete sportske
specijalnosti (studijsko sportsko usmjerenje);
3. da ima najmanje 2 objavljena stručna rada iz dotične sportske grane (discipline) u znanstvenim
ili stručnim publikacijama;
4. da ima najmanje 2 objavljena znanstvena rada iz predmetne sportske grane (discipline) u
znanstvenim ili stručnim publikacijama;
5. da je u predmetnoj sportskoj grani pohađao i završio odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili
stručni studij ili program stručnog osposobljavanja po licenciji nacionalnog sportskog saveza,
europske ili svjetske sportske asocijacije.

(2) Iznimno, Fakultetsko vijeće funkciju nositelja predmeta za sve predmete sportske
specijalnosti na Preddiplomskom stručnom studiju i specijalističkom diplomskom stručnom

studiju za izobrazbu trenera može privremeno povjeriti nastavniku Fakulteta kao i
imenovanom vanjskom suradniku Fakulteta izabranom u odgovarajuće (naslovno)
znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje koji ima završen i neki drugi sveučilišni diplomski
(dodiplomski) studij, kao i završen preddiplomski stručni studij za izobrazbu trenera (bivši
dvogodišnji trenerski ili dvoipolgodišnji stručni studij za izobrazbu trenera), a koji uz sve to
još ispunjava i najmanje jedan od dopunskih uvjeta navedenih pod točkama 1.- 4. stavka (1)
ovog članka.
Članak 2.

(1) Postupak povjeravanja funkcije nositelja predmeta sportske specijalnosti provodi se na Fakultetu kroz
skraćeni postupak internog natječaja, kojeg, na prijedlog pojedine katedre ili zavoda, za svaki slučaj
pojedinačno, raspisuje Fakultetsko vijeće.
(2) Odluku o privremenom povjeravanju funkcije nositelja predmeta za predmete sportske specijalnosti
na svim studijskim sportskim usmjerenjima, u skladu sa člankom 1. ove Odluke, Fakultetsko vijeće
donosi neposredno na prijedlog Stalnog stručnog povjerenstva kojeg po funkciji čine: prodekan za
nastavu i studente, predstojnik SCIT-a i njegova dva pomoćnika, i savjetnik dekana za pitanja
organizacije i izvođenja stručnih studija.

Članak 3.

(1) Stručno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke dužno je najkasnije u roku od 30 dana po završetku
natječaja izraditi skraćeno izvješće i utvrditi koji od prijavljenih kandidata u najvećoj mjeri ispunjava
tražene uvjete za pojedini-e predmet-e sportske specijalnosti te na osnovi toga i predložiti
Fakultetskom vijeću donošenje odluke o povjeravanju funkcije nositelja predmeta za određene
predmete sportske specijalnosti na stručnom studiju za izobrazbu trenera i specijalističkom
diplomskom stručnom studiju za izobrazbu trenera pojedinom nastavniku.
(2) Odluku o privremenom povjeravanju funkcije nositelja predmeta Fakultetsko vijeće može donijeti
isključivo na temelju pozitivnog izvješća i prijedloga imenovanog stručnog povjerenstva.

Članak 4.

(1) Prvu odluku o utvrđivanju uvjeta i povjeravanju funkcije nositelja predmeta za određeni-e predmet-e
sportske specijalnosti pojedinom nastavniku Fakultetsko vijeće će donijeti za vremensko razdoblje od
3 (tri) godine, a u studentski se indeks i u sve druge isprave o studiju, u rubriku nositelj predmeta, kod
svih predmeta sportske specijalnosti za svakog se nastavnika upisuje najviše znanstveno-nastavno
odnosno nastavno zvanje u koji je isti nastavnik izabran na nekom od obveznih predmeta studijskog
programa.
(2) U drugom i svakom slijedećem postupku internog natječaja za utvrđivanje uvjeta i povjeravanje
funkcije nositeljstva predmeta sportske specijalnosti, Fakultetsko vijeće moći će povjeriti nositeljstvo

predmeta sportske specijalnosti samo onim nastavnicima i vanjskim suradnicima Fakulteta koji će za
dotični-e predmet-e sportske specijalnosti ispunjavati makar i minimalne uvjete za izbor nastavnika u
nastavno zvanje predavača ili višeg predavača predviđene važećim Dopunskim kriterijima Fakulteta
za izbor nastavnika u odgovarajuća znanstveno-nastavna odnosno nastavna zvanja i za izbor
suradnika u odgovarajuća suradnička zvanja u znanstvenom polju kineziologije.
Članak 5.

S obzirom da je Studijski program stručnog studija za izobrazbu trenera i Specijalističkog diplomskog
stručnog studija za izobrazbu trenera, u kojem su uz ostalo navedena imena nositelja predmeta i za sve
predmete sportske specijalnosti već usvojen, u skladu s ovom Odlukom Fakultetsko vijeće raspisat će
prvi put navedeni interni natječaj za sve predmete sportske specijalnosti, za koje Kineziološki fakultet
nema regularno izabranog nastavnika niti angažiranog vanjskog suradnika izabranog u odgovarajuće
naslovno znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje, najkasnije tri mjeseca prije završetka akademske
2016./17. godine, kako bi se sam postupak izbora nositelja predmeta za sve navedene predmete sportske
specijalnosti mogao okončati na vrijeme, najkasnije do 1.10.2017. godine.

Članak 6.

Ova Odluka po usvajanju na sjednici Fakultetskog vijeća obvezno se objavljuje na oglasnoj ploči i na
Internet stranici Fakulteta i stupa na snagu osmog dana od objave.
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