Klasa:
Urbroj:
Zagreb, 29. siječnja 2015. god.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
n/r rektora
prof.dr.sc. DAMIR BORAS
Trg maršala Tita 14
10 000 Z a g r e b

PREDMET:

Prijedlog upisnih kvota na sveučilišnom studiju kineziologije i
stručnom studiju za izobrazbu trenera za akademsku 2015./16. godinu

Poštovani gospodine rektore
nastavno na dopis Sveučilišta, klasa: 602-04/14-13/19, urbroj: 380-061/038-15-10 od 21. siječnja 2015. godine,
upisnih kvota za sveučilišni i stručni studij za akad. 2015./16. godinu, kako slijedi:

I.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE
1.
2.
3.

II.

RS - broj redovitih studenata……………………………………………........
IS - broj izvanrednih studenata ………………………………………………
S - broj stranih studenata ……………………………………………………..

230
0
5

STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA
1.

2.

RS-broj redovitih studenata……50 od čega studijski smjer
- Sportska rekreacija …………….......
- Fitnes ………………………………
- Kondicijska priprema sportaša …….
- Razni sportovi ……………………..

10
10
10
20

IS-broj izvanrednih studenata…300 od čega studijski smjer
- Sportska rekreacija …………….......
- Fitnes ………………………………
- Kondicijska priprema sportaša …….
- Razni sportovi ……………………..

40
40
90
130

III. SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA

IS-broj izvanrednih studenata…150 od čega studijski smjer
- Sportska rekreacija……………………. 20
- Fitnes………………………………….. 15
- Kondicijska priprema sportaša………... 40
- Razni sportovi………………………… 75
Uz predložene upisne kvote za sveučilišni studij kineziologije i stručni studij za izobrazbu trenera
dostavljamo Vam i kraće obrazloženje našeg Fakulteta vezano za navedene indikativne kriterije za
predlaganje upisnih kvota usvojene na Senatu Sveučilišta 20. siječnja 2015. godine.
S osobitim poštovanjem,
Dekan

______________________
(izv.prof.dr.sc. Damir Knjaz)
Na znanje:
1. prof.dr.sc. Ivana Čuković-Bagić – prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
2. Tajništvo KIF – ovdje
3. Referada za student KIF – ovdje
4. Pismohrana KIF – ovdje
Prilozi
- Kratko obrazloženje predloženih upisnih kvota za akademsku 2015./16. godinu prema indikativnim kriterijima Sveučilišta u Zagrebu od 20. siječnja
2015. godine

