KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

O D L U K E
O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG
ISPITA NA PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU KINEZIOLOGIJE

Zagreb, listopad 2011. godine

Na temelju članka 63. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03.,
198/03., 105/04., 174/04, i 46/07) i članka 5. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta, na prijedlog Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja, na 1.
redovitoj sjednici Vijeća održanoj 27. listopada 2011. godine, d o n o s i

O D L U K U
O NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA NA
PREDDIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU KINEZIOLOGIJE
Točka I.
Prijava za polaganje završnog ispita na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kineziologije upućuje se
Povjerenstvu za diplomske radove studenata sveučilišnog studija kineziologije.
Točka II.
Prijava za polaganje završnog ispita podnosi se Povjerenstvu za diplomske radove na propisanom
obrascu putem Studentske službe Fakulteta.
Prijavu za polaganje završnog ispita student može predati tek nakon što položi sve ispite iz programa
Preddiplomskog sveučilišnog studija kineziologije.
Uz prijavu za polaganje završnog ispita student obvezno prilaže na uvid i testiranje i svoj studentski
indeks.
Točka III.
Najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od podnošenja prijave za polaganje završnog ispita Studentska
služba Fakulteta dužna je obaviti za studenta, ukoliko je njegov dosje uredan i čist, završno testiranje sravnjenje studentskog dosjea i indeksa i o tome dostaviti Povjerenstvu za diplomske radove
odgovarajuću potvrdu.
Istodobno, po izvršenom testiranju studentskog indeksa i dosjea Studentska služba otisnut će u indeksu
studenta i odgovarajući štambilj za polaganje završnog ispita.
Točka IV.
Pristigle prijave za polaganje završnog ispita Povjerenstvo za diplomske radove studenata rješava prema
dinamici pristizanja prijava za polaganje završnog ispita, i to u pravilu u roku od 15 dana od dobivanja
navedene potvrde Studentske službe.
Točka V.
Završni ispit student polaže pred ispitnim povjerenstvom koje se sastoji od predsjednika i dva člana i
jednog zamjenskog člana.
Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva imenuje, za svaki slučaj pojedinačno, Povjerenstvo za
diplomske radove studenata iz redova nastavnika Fakulteta i vanjskih suradnika Fakulteta izabranih u
odgovarajuća znanstveno-nastavna, odnosno nastavna znanja koji su sudjelovali u realizaciji nastave na
Preddiplomskom studiju.
Za Predsjednika ispitnog povjerenstva imenuje se predmetni nastavnik - nositelj izbornog modula kojeg je
dotični student upisao i slušao tijekom VI. (šestog) semestra studija, s tim da istodobno jedan od preostale
dvojice članova Povjerenstva mora biti nastavnik iz općih predmeta studijskog programa Preddiplomskog
studija.
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Točka VI.
Po prijemu odluke o imenovanju članova ispitnog povjerenstva predsjednik povjerenstva odredit će, u
dogovoru s ostalim članovima povjerenstva, točan datum, vrijeme i mjesto održavanja završnog ispita i o
tom u pisanom obliku bez odgađanja, a najkasnije tjedan dana prije zakazanog ispita, izvijestiti studentsku
službu.
0 utvrđenom terminu, mjestu i rasporedu održavanja završnog ispita studentska služba će ponovno,
najkasnije tri (3) dana prije zakazanog ispita pisanim putem izvijestiti sve članove ispitnog povjerenstva,
uključujući i zamjenskog člana.
0 utvrđenom terminu i mjestu održavanja završnog ispita svaki kandidat mora se na vrijeme sam
informirati putem Studentske službe.
U svakom konkretnom slučaju završni se ispit mora održati najkasnije u roku od 20 dana po prijemu
odluke o imenovanju članova ispitnog povjerenstva.
Točka VII.
Sadržaj završnog ispita na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kineziologije izvodi se i formira iz
sadržaja svih predmeta programa Preddiplomskog sveučilišnog studija s posebnim naglaskom na
predmete izbornog modula kojeg je student upisao i odslušao.
Sadržaj završnog ispita iz stavka 1. Ove točke utvrdit će se pobliže posebnom odlukom koju će donijeti
Povjerenstvo za nastavu i studente, a koja se mora naknadno podnijeti na verifikaciju Fakultetskom vijeću.
Točka VIII.
Završni ispiti su javni.
Završni ispit pred ispitnim povjerenstvom za svakog kandidata ponaosob traje, u pravilu, oko trideset
minuta.
Završnom ispitu pred ispitnim povjerenstvom u istom danu može pristupiti, u pravilu, do pet studenata.
Završni ispit otvara predsjednik ispitnog povjerenstva kratkim uvodnim napomenama, a nakon toga
predsjednik i ostali članovi povjerenstva postavljanjem pitanja kandidatu iz svih programskih cjelina
završnog ispita vrše završnu provjeru znanja studenta.
Na završnom ispitu svaki član ispitnog povjerenstva mora postaviti kandidatu najmanje jedno pitanje.
Nakon što se iscrpe sva pitanja i saslušaju svi odgovori, predsjednik povjerenstva proglašava završni ispit
završenim.
Po završetku ispita povjerenstvo se povlači na glasovanje radi donošenja ocjene o postignutom uspjehu
kandidata na završnom ispitu.
Točka IX.
Postignuti uspjeh na završnom ispitu ispitno povjerenstvo izražava ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4),
dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).
Pokazano znanje studenta na završnom ispitu svaki član ispitnog povjerenstva ocjenjuje posebno. Pri
ocjenjivanju prikazanog znanja studenta na završnom ispitu član ispitnog povjerenstva obvezno uzima u
obzir razinu znanja kojeg je dotični student pokazao na ispitu, kao i njegov način izlaganja.
Konačna ocjena na završnom ispitu je prosječna ocjena dobivena od sva tri člana ispitnog povjerenstva.
Dobivena prosječna ocjena obvezno se zaokružuje na cijeli broj.
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Točka X.
0 provođenju završnog ispita vodi se zapisnik. U zapisnik se unose sve pojedinačne ocjene koje je
kandidat dobio na završnom ispitu kao i konačna ocjena završnog ispita.
Zapisnik o provođenju završnog ispita piše se na propisanom obrascu, a po završetku ispita ovjeravaju ga
svojim potpisom sva tri člana povjerenstva.
Konačnu ocjenu dobivenu na završnom ispitu predsjednik ispitnog povjerenstva unosi na odgovarajuće
mjesto i u indeks studenta.
Točka XI.
Student koji ne zadovolji na završnom ispitu ne može pristupiti ponovnom polaganju završnog ispita prije
nego što protekne rok od najmanje 30 dana od prethodnog izlaska na ispit.
Završni ispit ponavlja se u cijelosti pred istim ili izmijenjenim ispitnim povjerenstvom.
U slučaju trećeg izlaska na završni ispit ispit se obvezno održava pred ispitnim povjerenstvom u novom
sastavu.
Točka XII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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