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Predmet:  DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE  

-  objava rang liste po natječaju za upis u ak. 2021./22. ak. god.  

 

 

 

 

u prilogu možete pronaći rang listu kandidata po raspisanom natječaju za upis 

pristupnika na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora 

znanosti iz područja društvenih znanosti, polja kineziologije u ak. 2021./22. god.   

 

 Odbor za doktorski studij je prihvatio rang listu kandidata koja je objavljena na 

mrežnim stranicama Fakulteta (pod Doktorski studij).  

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa  na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje 

akademskog stupnja doktora znanosti u akad. 2021./22. god. dobiti će detaljniji dopis o upisu u 

prvu godinu studija u rujnu o.g. 

 

Sukladno velikom interesu kandidata, najljubaznije molimo kandidate koji su odustali 

od studija ili su nakon intervjua, i temeljem savjeta Povjerenstva, procijenili da ipak nisu 

dovoljno znanstveno usmjereni i smatraju da je možda budući sveučilišni interdisciplinarni 

poslijediplomski specijalistički studij Prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda za njih bolje 

rješenje, da nam to  što žurnije jave. 

 

Temeljem provedenih intervjua na kojima je bilo potrebno neupitno dokazati odabir uže 

teme istraživanja koju će popratiti odgovarajući mentor i bodovanja priložene dokumentacije,   

izvršena je analiza svih zaprimljenih prijava i izrađena rang lista. Odbor za doktorski studij 

predložio je Sveučilištu u Zagrebu povećanje kvote za upis obzirom na veliki broj kandidata 

koji su iskazali interes i zadovoljavaju uvjete. Sukladno navedenome Odbor za doktorski studij 

je donio odluku da će se izvršiti upis svih kandidata koji na rang listi imaju ukupno ostvarenih 

najmanje 75 bodova. 

 

            Po završetku upisa u rujnu Odbor za doktorski studij će razmotriti eventualno 

popunjavanje  nerealiziranih mjesta te će kandidate koji ispunjavaju uvjete upisa, ali imaju 

manje od 75 bodova, o tome obavijestiti prema redoslijedu na rang listi, očekivano nakon 4. 

listopada.  

 



  

 
  

 

 

 

 

 

           Sve daljnje obavijesti dostavljati ćemo Vam putem elektroničke pošte, a za sve dodatne 

informacije možete se obratiti Voditeljici Studentske službe poslijediplomskog studija, Đurđici 

Kamenarić putem elektroničke pošte: dkamenar@kif.hr. 

 

 

S  poštovanjem,       

 

 

 

 

           Voditeljica doktorskog studija  

 

                                                                                                            

                      prof.dr.sc. Lana Ružić  

 

 

 

Prilog: 

- rang lista kandidata    

 

 

 

     
*Pristupnici koji imaju prigovor na rang listu mogu podnijeti  žalbu u roku od 48 sati od objave rezultata 

na službenoj stranici Kineziološkog fakulteta, putem elektroničke pošte na adresu: dkamenar@kif.hr,  naslovljeno 

na Odbor doktorskog studija. Sve žalbe moraju biti objektivne, obrazložene i dokumentirane. Dopunjavanje 

predane dokumentacije nije moguće nakon roka završetka natječaja. Žalbe će biti riješene najkasnije u roku od 5 

dana po isteku roka za žalbe, a o rješenju žalbu podnositelji će biti obaviješteni u daljnjem roku od 3 dana.  


