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P   R   A   V   I   L   A   
O  UVJETIMA  STUDIRANJA VRHUNSKIH SPORTAŠA 

 
 
 

1. Studentu vrhunskom sportašu omogućit će se uvjeti studija koji će 
omogućiti studentu nastupanje na međunarodnim športskim 
natjecanjima u kojima predstavlja Republiku Hrvatsku. 

2. Da bi  student vrhunski sportaš ostvario pravo studija po ovim 
Pravilima  mora podnijeti molbu VPŠU-Dekanu za odobrenje studija 
pod uvjetima iz ovih Pravila. O odobrenju studija po navedenim 
uvjetima Dekan će izdati rješenje. 

3. Uz molbu student mora priložiti potvrdu nadležnog sportskog tijela iz 
koje se nedvojbeno može utvrditi da ima status  vrhunskog sportaša. 
Nadalje u molbi mora navesti razdoblje i opseg  spriječenosti uslijed 
koje nije u mogućnosti   izvršavati  nastavne obveze, te za isto priložiti 
odgovarajuću potvrdu. 

4. Prava koja se studentu mogu odobriti su slijedeća: 
4.1.  da kao redoviti student studira pod uvjetima koji su utvrđeni za 
        izvanredni studij, 
4.2.  odobrenje mirovanja studentskih prava za godinu studija u kojoj 
        nije ispunio obveze u nastavi više od 50% obveze predviđene u 
        točki 4.1. i to za jednu akademsku godinu, 
4.3. u slučaju da student traži oslobođenje od pohađanja pojedinog 
       oblika nastave u cijelosti isto dekan može odobriti za predavanja, a 
       za vježbe i seminare uz suglasnost predmetnog nastavnika koji će 
       u tom slučaju odrediti na  koji način će student dokazati da je 
       savladao propisana znanja koja se stječu na vježbama i 
       seminarima.  
4.4. da se organizira pojedinačni ispit za studenta vrhunskog sportaša 
       samo u slučaju ako je u vrijeme održavanja ispita sudjelovao na 
       međunarodnom natjecanju, a da se je student prethodno uredno 
       prijavio za ispit, te obavijestio Studentsku referadu i nastavnika 
       (elektronskom ili klasičnom poštom) da nije u mogućnosti pristupiti 
       ispitu, te da pristupi polaganju ispita najkasnije do isteka ispitnog 
       roka u dodatnom terminu kojeg odredi nastavnik, 

5. Pravo na studij u statusu vrhunskog sportaša  odobrava se za pojedinu 
           akademsku godinu. 
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