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Zagreb, 11. studeni 2019.
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03.,
198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15., 131/17.) i
članka 58. Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a slijedom Plana reakreditacije
visokih učilišta u 2020. godini utvrđenog dana 18. lipnja 2019. godine od strane Akreditacijskog
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta, na
prijedlog Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, na 1. redovitoj sjednici održanoj 7. studenog 2019.
godine, donijelo je

ODLUKU
0 OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA POTREBE PROVEDBE POSTUPKA
REAKREDITACIJE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU

I.
Ovom Odlukom osniva se Radna skupina za potrebe provedbe postupka reakreditacije Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje u 2020. godini (u
daljnjem tekstu: Radna skupina).
11.
U Radnu skupinu imenuju se:
izv. prof. dr. sc. MARIO BAIĆ, savjetnik dekana za osiguranje i unapređenje kvalitete,
predsjednik
prof. dr. sc. LJUBOMIR ANTEKOLOVIĆ, prodekan za osiguranje i unapređenje
kvalitete, zamjenik predsjednika
izv. prof. dr. sc. MAJA HORVATIN, prodekanica za nastavu i studente, članica
doc. dr. sc. SANJA ŠALAJ, prodekanica za znanost, članica
STIPE GORENJAK, struč. spec. ing. techn. inf., član
TAJANA ŽDERIĆ, dipl. iur., članica
IVAN STARČEVIĆ, predstavnik studenata, član
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Radna skupina odgovorna je za pripremu dokumenta Samoanalize, prikupljanje i analizu postojeće
dokumentacije te unos podataka u MOZVAG sukladno Akcijskom planu pripremnih aktivnosti za
potrebe provedbe postupka reakreditacije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesenom
na 1. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 7. studenog 2019. godine.
U svrhu izvršenja poslova navedenih u prethodnom stavku ove točke, Radna skupina ovlaštena je
angažirati sve potrebne nastavne i nenastavne djelatnike Fakulteta.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN
,f

dr. sc. Tomislav Krističević

Dostavljeno:
izv. prof. dr. sc. Mario Baić, ovdje
prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović, ovdje
izv. prof. dr. sc. Maja Horvatin, ovdje
doc. dr. sc. Sanja Šalaj, ovdje
Stipe Gorenjak, struč. spec. ing. techn. inf., ovdje
Tajana Žderić, dipl. iur., ovdje
Ivan Starčević, predstavnik studenata, ovdje
Tajnik, ovdje
Predsjednik Studentskog zbora, ovdje
Pismohrana, ovdje

