
agenCIJa za znanost i visoko obrazovanje 

KLASA: 602-04/13-04/0063 
URBROJ: 355-02-04-19-0022 
Zagreb, 28. veljače 2019. godine 

AKREDITACIJSKA PREPORUKA 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

u postupku reakreditacije 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

a zvo 

U postupku reakreditacije visokih učilišta, koja je temeljem godišnjeg plana 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), provedena u 
akademskoj godini 2013./2014., vrednovan je Kineziološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 

Dana 15. svibnja 2015. godine Agencija je donijela Akreditacijsku preporuku 
(KLASA: 602-04/13-04/0063; URBROJ: 355-02-04-15-14) kojom je ministru 
nadležnom za znanost i visoko obrazovanje preporučeno: 
"1. Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
2. Naknadno praćenje djelatnosti iz točke 1. Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu koje obuhvaća sljedeće: 
- donošenje akcijskog plana u cilju unaprjeđenja kvalitete u roku od 6 mjeseci od 

dana dostavljanja potvrde i dostavljanje akcijskog plana Agenciji te 
- izvještavanje Agencije jednom godišnje o realizaciji akcijskog plana uključujući 

ažuriranje uvjeta izvođenja u informacijskom sustavu kojeg koristi Agencija. 

3. Izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od 3 godine za 
obavljanje znanstvene djelatnosti Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Ukoliko visoko učilište ispuni tražene uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti prije 
isteka pisma očekivanja, preporuča se, po dostavi dokaza, razmotriti izdavanje 
potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti." 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je dana 5. lipnja 2015. 
godine (KLASA: UP/1-602-04/15-13/00008; URBROJ: 533-20-15-0002): 
- pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja, 
-pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine Kineziološkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za obavljanje znanstvene djelatnosti. 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je Agenciji, dana 21. 
prosinca 2018. godine (KLASA:602-04/18-13/002; URBROJ: 251-75-13-11-18-04, 
od dana 20. prosinca 2018. godine) dokaze o uklanjanju nedostataka određenih 
pismom očekivanja. 
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Akreditacijski savjet je na 103. sjednici, održanoj dana 26. veljače 2019. 
godine, raspravljao o navedenom predmetu te je donio mišljenje o ispunjavanju 
uvjeta traženih pismom očekivanja. 

Naime, Akreditacijski savjet je utvrdio da kriterij propisan člankom 6. stavkom 
3. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju 
visokih učilišta ("Narodne Novine", broj 24/10), koji se odnosi na omjer između 
ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika i ukupnog broja upisanih studenata, ne 
odgovara propisanom odnosu koji ne smije biti veći od 1 :30. Akreditacijski savjet je 
stoga uzeo u obzir i kriterij iz stavka 5. istog članka pa su u ukupni izračun uračunati i 
suradnici koji sudjeluju u izvođenju nastave te je broj suradnika pomnožen s 
koeficijentom 0,5. U tom slučaju vrednovane visoko učilište udovoljava traženom 
kriteriju budući da taj omjer iznosi 1: 27 ,62. 
Vezano uz uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za 
obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija 
i sadržaju dopusnice ("Narodne Novine", broj 83/1 0), analizom podataka koje je 
dostavilo visoko učilište, utvrđeno je da Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
ima usvojen strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet 
godina u znanstvenom području u kojem Fakultet obavlja djelatnost koji sadrži sve 
elemente navedene u članku 3. stavku 1. točki 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje 
dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju 
znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice ("Narodne Novine", broj 83/10). 

Sukladno svemu gore navedenom, a temeljem članka 22. stavka 3. Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 
45/09) te uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, doneseno na 103. sjednici, 
održanoj dana 26. veljače 2019. godine, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
preporuča ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje: 

1. Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
2. Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
3. Naknadno praćenje djelatnosti iz točke 1. i 2. Kineziološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu koje obuhvaća sljedeće: 
- donošenje akcijskog plana u cilju unaprjeđenja kvalitete u roku od 6 mjeseci od 
dana dostavljanja potvrde i dostavljanje akcijskog plana Agenciji te 
- izvještavanje Agencije jednom godišnje o realizaciji akcijskog plana uključujući 
ažuriranje uvjeta izvođenja u informacijskom sustavu kojeg koristi Agencija. 



.. 

Dostaviti: 
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 

n/p ministrice, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Donje Svetice 38, Zagreb, 
2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 

Uprava za visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, 
3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 

Uprava za znanost i tehnologiju, Donje Svetice 38, Zagreb, 
4. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

n/p dekana, izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević, Horvaćanski zavoj 15, 
Zagreb, 

5. Sveučilište u Zagrebu, 
n/p rektora, prof. dr. sc. Damir Boras, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, 

6. Pismohrana, ovdje. 


