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Kineziološki iakultet
Sveučilište u Zagrebu
Horvaćanski zavoj 15
10 000 Zagreb
n/r dekana, izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević
Predmet: Akcijski plan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- mišljenje Povjerenstva za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije,
dostavlja se
Poštovani dekane, izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević,
vezano za dorađeni akcijski plan koji je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, po
dobivenoj potvrdi Ministarstva znanosti i obrazovanja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje
dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog programa
poslijediplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, dostavio Agenciji za znanost i visoko
obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), obavještavamo Vas kako je Akreditacijski savjet
na svojoj 104. sjednici, održanoj 16. travnja 2019. godine, raspravljao o mišljenju
Povjerenstva za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije te je donio zaključak o
usvajanju navedenog mišljenja (u privitku).
Ljubazno pozivamo visoko učilište da jednom godišnje dostavi Agenciji izvješće o realizaciji
akcijskog plana te pritom ažurira uvjete izvođenja u informacijskom sustavu kojeg koristi
Agencija (MOZVAG).
Dodatno napominjemo kako će se dostavljeni akcijski plan te izvješća o realizaciji akcijskog
plana, između ostalih dokumenata, razmatrati i tijekom sljedeće reakreditacije Vašeg visokog
učilišta.
S poštovanjem,

PWdsjednica 4kreditacijskog savjeta

o
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sc. Sonja Vila
Privitak:
-kao u tekstu.
Dostaviti:
Naslovu,
Pismohrana, ovdje.
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agencija za znanost i visoko obrazovanje

KLASA: 602-04/16-04/0091
URBROJ: 355-06-02-19-0014
Zagreb, 10. travnj a 2019.
Na temelju članka 3. stavka 1. točke 1. i točke 3. Poslovnika o radu Povjerenstva za naknadno
praćenje u postupcima reakreditacije (KLASA: 003-08/17-02/0012; URBROJ: 355-01-170013, od dana 21. studenog 2017. godine), a u vezi s člankom 22. i člankom 26. stavak 3.
Zakona o osiguravanju •kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj
45/09) te točkom 3.10. Postupka reakreditacije visokih učilište - pročišćeni tekst (KLASA:
602-04/14-04/0019; URBROJ: 355-02-04-15-0006, od dana 16. prosinca 2015. godine),
Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije je, na svojoj 5. sjednici,
održanoj dana 09. travnja 2019. godine, jednoglasno donio sljedeće
MIŠLJENJE
Nakon uvida u završno izvješće stručnog povjerenstva i dorađeni akcijski plan koji je
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji se odnosi na izvođenje studijskog programa
poslijediplomskog sveučilišnog studija Kineziologija, po zahtjevu Akreditacijskog savjeta
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) od 23.10.2018., u
roku dostavio Agenciji, Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije je
mišljenja kako je navedeni akcijski plan usklađen s preporukama stručnog povjerenstva
koje su sadržane u završnom izvješču. Akcijski plan slijedi sve preporuke dane kroz ocjene
kvalitete specifičnih potkriterija iz završnog izvješća, međutim, ne i opće preporuke stručnog
povjerenstva.
Preporuka je Povjerenstva u daljnjim postupcima praćenja i podnošenja godišnjeg izvješća
Agenciji nadopuniti godiš'nja izvješća informacijama o stupnju realizacije općih preporuka
navedenih u izvješću stručnog povjerenstva.
Ovo mišljenje se, na temelju članka 3. stavka 1. točke 3. Poslovnika o radu Povjerenstva za
naknadno praćenje u postupcima reakreditacije, dostavlja Akreditacijskom savjetu Agencije.
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Dostaviti:
Alcreditacijskom savjetu Agencije,
Pismohrana, ovdje.

