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Na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju („Narodne novine", broj 45/09) i u vezi s člankom 159. Zakona o općem upravnom 
postupku („Narodne novine", broj 47/09), a po pozitivnoj akreditacijskoj preporuci Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje od 28. veljače 2019. godine (KLASA: 602-04/13-04/0063; URBROJ: 
355-02-04-19-0022); u postupku provedbe reakreditacije obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja i 
znanstvene djelatnosti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provedenoj prema Planu 
reakreditacije visokih učilišta Agencije u 2013./2014. godini, uz prethodno mišljenje Akreditacijskoga 
savjeta Agencije, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državna tajnica izdaje 

POTVRDU 

kojom se potvrđuje da Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama Zakona o 
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine", broj 45/09), Pravilnika o 
sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, 
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta („Narodne novine", broj 24/10), 
Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice („Narodne novine", broj 83/10) te 
Kriterija za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje. 

Na temelju mišljenja Akreditacijskog savjeta, Agencija je 15. svibnja 2015. godine donijela 
akreditacijsku preporuku u postupku reakreditacije djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene 
djelatnosti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo 
je dana 5. lipnja 2015. godine pismo očekivanja Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s 
rokom uklanjanja utvrđenih nedostataka od tri godine za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i 
za obavljanje znanstvene djelatnosti. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu dostavio je dana 21. 
prosinca 2018. godine Agenciji dokaze o ispunjavanju uvjeta određenih pismom očekivanja. 

Akreditacijski savjet razmatrao je dokaze na svojoj 103. sjednici održanoj dana 26. veljače 
2019. godine te je donio mišljenje o ispunjavanju uvjeta traženih pismom očekivanja, o čemu je 
Agencija izdala akreditacijsku preporuku. Utvrđeno je da je Kineziološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu proveo preporuke za poboljšanje naznačene u izvješću stručnog povjerenstva te uklonio 
nedostatke iz izvješća stručnog povjerenstva. 

Slijedom svega navedenog, sukiadno članku 22., stavku 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u 
znanosti i visokom obrazovanju, na temelju akreditacijske preporuke, uz prethodno mišljenje 
Alcreditacijskog savjeta Agencije, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državna tajnica izdaje 
potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti 
Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem ove potvrde, visoko učilište će postupiti 
kako je naznačeno u Akreditacijskoj preporuci. 
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Na temelju odredbe članka 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju, ova potvrda ima karaicter javne isprave. 

Dostaviti:  
‘‘)I. Sveučilištu u Zagrebu, n/p rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb 

Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, n/p dekanu izv. prof. dr. sc. Tomislavu Krističevicu, Horvačanski 
zavoj 15, Zagreb 
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, n/p ravnateljici prof. dr. sc. Jasmini Havranek, Donje Svetice 38N, 
Zagreb 
Pismohrani, ovdje. 
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