VISOKA ŠKOLA ZA SIGURNOST
s pravom javnosti
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Na temelju članka 87. Statuta Visoke škole za sigurnost ( u daljem tekstu: Visoka škola ) i u
skladu s Preporukom Rektorskog zbora o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša od
19.lipnja 2008., upravitelj Visoke škole donio je 7.12.2010.

PRAVILA
O UVJETIMA STUDIRANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTAŠA

I.
Kategoriziranim športašima smatraju se oni koji su ostvarili određene športske
rezultate ili poredak na natjecanjima koja organiziraju ili su pod jurisdikcijom nacionalnih
športskih saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnog športskog
saveza koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, odnosno Međunarodni paraolimpijski
odbor i Međunarodni športski savez gluhih ili koji je član Općeg udruženja međunarodnih
športskih saveza te se slijedom takvoga športskog rezultata, sukladno kriterijima
kategorizacije za pojedini šport, razvrstava u određenu kategoriju športaša, a o tome se izdaje
rješenje o kategorizaciji kao javna isprava.
II.
Pravila o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša na Visokoj školi trebaju
omogućiti kategoriziranim športašima pravodobne i transparentne informacije u uvjetima
studiranja, kako bi se mogli odlučiti za pohađanje studija sigurnosti uz poznate uvjete koje
za to moraju ispuniti i prava koja kao kategorizirani športaši mogu tijekom studiranja koristiti.
III.
Pravo na posebne uvjete studiranja kategorizirani športaši imaju zato da bi im se
omogućile pripreme i nastupi na velikim natjecanjima, a kako bi mogli uskladiti studijske
obveze i obveze u športu.
IV.
Status kategoriziranog športaša na Visokoj školi utvrđuje se prije početka nastave za
svaku akademsku godinu, a na temelju rješenja o kategorizaciji športaša, odnosno javne
isprave kojom se dokazuje taj status.
Zainteresirani student koji želi ostvariti prava studiranja po ovim Pravilima mora podnijeti
zamolbu dekanu Visoke škole
O odobrenju studija po uvjetima iz ovih Pravila dekan izdaje odgovarajuće rješenje za
određenu akademsku godinu, studijsku skupinu i studijsku godinu.
Visoka škola za sigurnost | Pravila o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša

1

V.
Kategoriziranim športašima se za mentora određuje nastavnik koji je imenovan za
voditelja studijske godine, a čiji je zadatak pratiti rad i pomagati studentu u svladavanju
nastavnog programa.
VI.
Kategorizirani športaš dužan je pismeno najaviti izostanak s nastave uz predočenje
dokaza o opravdanosti izostanka.
VII.
Kategorizirani športaš ima pravo na mirovanje studijske godine ( kada mu miruju
studentska prava) radi ispunjavanja opravdanih športskih obveza (pripreme za velika
međunarodna natjecanja u pravilu izvan mjesta stanovanja ), i to ukupno dva puta tijekom
studija.
Za mirovanje studija kategorizirani športaš treba podnijeti pismeni zahtjev uz predočenje
dokaza o opravdanosti prekida studija.
VIII.
Kategoriziranim športašima Visoka škola će na poseban zahtjev odobriti promjenu
mjesta studija na relaciji Zagreb – Split ( gdje se izvodi dislocirani studij) i obrnuto radi
mobilnosti kategoriziranih sportaša koji moraju mijenjati mjesto studija zbog nastavka
športske karijere.
IX.
Kategorizirani športaš ima pravo podnijeti zahtjev za oslobađanje od pohađanja
teoretske nastave pojedinog kolegija u cijelosti o čemu odluku donosi dekan, a za vježbe i
seminare samo uz suglasnost predmetnog nastavnika koji će u tom slučaju odrediti na koji će
način student dokazati da je usvojio propisana znanja i vještine koje se stječu na vježbama i
seminarima.
X.
Kategorizirani športaš može upisati drugu godinu stručnog studija ako je položio
najmanje 4 ispita iz prve godine studija, odnosno može upisati treću godinu studija ako je iz
druge godine studija položio najmanje 4 ispita, a iz prve najmanje 6 ispita.
XI.
Za vrhunskog športaša, koji sudjeluje na međunarodnom natjecanju, može se
organizirati izvanredni pojedinačni ispit ako je u vrijeme održavanja ispita sudjelovao na
natjecanju, a uredno je prijavio ispit i obavijestio studentsku referadu elektroničkom ili
običnom poštom da nije u mogućnosti pristupiti ispitu.
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XII.
Visoka škola može posebnom odlukom propisati obveze kategoriziranog športaša koji
koristi pogodnosti studiranja na Visokoj školi da predstavlja Visoku školu na različitim
studentskim športskim natjecanjima i drugim promotivnim i humanitarnim akcijama, gdje
športska dostignuća pojedinog kategoriziranog športaša mogu pridonijeti ugledu Visoke
škole.
Prije donošenja odluke iz st. 1. ovog članka Visoka škola će zatražiti pismenu suglasnost
športskog kluba i trenera.

Zagreb, 7.12.2010.
Klasa: 602-04/10-01/01
Urbroj: 251-376-01-10-116

Upravitelj:
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Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici: 8.12.2010.
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