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AKCIJSKI PLAN KBF-a 

za 2019. godinu 

AKTIVNOSTI NOSITELJI ROKOVI ISHODI 

UPRAVLJANJE    

Pokrenuti 

istraživačke projekte 

Fakulteta. 

Uprava 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Katedre 

Studeni 2019. Registriran barem jedan projekt 

STUDIJSKI 

PROGRAMI 

   

Organizirati radionice 

e-učenja za studente i 

nastavnike. 

Prodekanat za 

nastavu 

Računalni ured 

Trajno Održati dvije radionice godišnje 

Povećati 

kompetencije u radu s 

osobama s 

poteškoćama u 

razvoju. 

Prodekanat za 

nastavu 
Prosinac 2019. 

Održati radionicu iz znakovnog 

jezika 

Novi diplomski 

sveučilišni studijski 

program: „Odgajatelj 

u učeničkim 

domovima i 

socijalnim 

ustanovama“. 

Povjerenstvo za 

studijske programe 

Prodekanat za 

nastavu 

Rujan 2019. Izrađen program 

Ukloniti nedostatke 

koje je Stručno 

povjerenstvo za 

reakreditaciju 

poslijediplomskih 

studijskih programa 

navelo u svome 

izvješću o 

poslijediplomskim 

studijskim programa 

na KBF-u. 

Povjerenstvo za 

poslijediplomski 

studij 

Prodekanat za 

znanost 

Lipanj 2019. Poduzete aktivnosti 

Organizirati 

minimalno jednu 

radionicu s 

doktorandima. 

Služba za 

znanstveno-

istraživačke 

projekte 

Prodekanat za 

znanost 

Prosinac 2019. Održana radionica 

Započeti novi ciklus 

temeljnog 

cjeloživotnog 

programa iz 

Kršćanske gestalt 

pedagogije 2019.-

2021.  

Uprava 

Katedre 
Listopad 2019. Poduzete aktivnosti 
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Provesti cjeloživotni 

program „Kršćanska 

kulturna baština 

Splita i okolice“.  

Također cjeloživotni 

program „Vjerskog 

odgoja za 

odgajateljice u vjeri“. 

Uprava  

Katedre 
Ožujak 2019. Održan program 

Predvidjeti studijske 

dane pojedinih 

katedri. 

Uprava 

Katedre 
Lipanj 2019. Organizirani dani pojedinih katedri 

STUDENTI    

Implementirati 

rezultate analize 

ankete bivših 

studenata. 

Uprava  Prosinac 2019. 

Primjeri unaprjeđenja studijskih 

programa na temelju povratnih 

informacija studenata 

Implementirati 

rezultate analize 

uspješnosti 

prolaznosti. 

Uprava Prosinac 2019. 
Povećan broj uspješnih studenata koji 

postignu više od 55 ECTS bodova 

Poduprijeti 

okupljanje studenata 

u okviru znanstvenog 

interdisciplinarnog 

programa „Forum“ te 

eventualno, prema 

dosadašnjoj praksi, 

objaviti zbornik 

najboljih radova. 

Uprava   Lipanj 2019. Održan „Forum“ 

S alumni u udruzi 

„Teofil“ organizirati 

susrete za studente s 

ciljem mentoriranja 

jednom godišnje. 

Uprava   Travanj 2019. Održan susret 

Poticati studente da 

se što aktivnije 

uključe u sportsko-

rekreacijske, 

humanitarne i 

društvene aktivnosti. 

Uprava 

Studentski zbor 
Trajno Poduzete aktivnosti 

NASTAVNICI    

Radionica za 

nastavnike i mentore: 

TCI seminar iz 

Interakcije usmjerene 

na temu sa 

Sveučilištem u 

Innsbrucku i Ruth 

Cohn Institutom. 

Uprava  

Prodekanat za 

nastavu 

Katedra religiozne 

pedagogije i 

katehetike 

Kolovoz/Rujan 

2019. 
Potvrda o didaktičkoj edukaciji 
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Povećati broj 

objavljenih radova na 

stranim jezicima i u 

inozemnim 

časopisima. 

Nastavnici Trajno 

Godišnji porast broja radova 

objavljenih u časopisima 

indeksiranim u Scopus i WoS 

bazama 

Informiranje katedri 

o novim kriterijima 

reakreditacije od 

strane AZVO-a. 

Uprava 

Odbor za kvalitetu 
Prosinac 2019. Sastanak s pročelnicima katedri 

ZNANSTVENA I 

STRUČNA 

DJELATNOST 

   

Sukladno znanstvenoj 

strategiji KBF-a 

organiziranje 

znanstvenih skupova 

s većim brojem 

međunarodnih 

sudionika. 

Uprava  

Povjerenstvo za 

organizaciju 

znanstvenih 

simpozija 

Trajno 
Održati najmanje jedan međunarodni 

znanstveni skup 

Poticati sudjelovanje 

nastavnika na 

međunarodnim 

znanstvenim 

skupovima i 

projektima. 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Trajno Godišnji porast broja sudjelovanja 

Prijaviti se na ESF 

projekt u okviru 

poziva „Razvoj,                        

unapređenje i 

provedba stručne 

prakse u visokom 

obrazovanju“. 

(UP.03.1.1.04) 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Lipanj 2019. Prijavljen projekt 

Poticati nastavnike da 

objavljuju radove u 

časopisima 

indeksiranima u 

Scopusu i WoS-u. 

Uprava 

Katedre 
Trajno Godišnji porast broja radova 

Objaviti radove 

međunarodne 

znanstvene 

konferencije, održane 

u listopadu prošle 

godine, u časopisu 

„Crkva u svijetu“. 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Povjerenstvo za 

organizaciju 

znanstvenih 

simpozija 

Listopad 2019. 
Objavljeni radovi u časopisu „Crkva 

u svijetu“ 
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Izdavanje 

dvojezičnog  

njemačko-hrvatskog 

Zbornika „Vielfältige 

Heimat - Nedovršena 

domovina“ sa 

Sveučilištem u 

Innsbrucku u 

Gruenewaldverlagu 

2019. 

Povjerenstvo za 

organizaciju 

znanstvenih 

simpozija 

Lipanj 2019. Objavljen  „Zbornik“ 

Znanstveni projekt: 

Rukopisna ostavština 

bl. Marije Propetog 

Isusa Petković. 

Katedra povijesti 

kršćanske literature 

i kršćanskog nauka 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

2019. – 2023. Poduzete aktivnosti 

Organiziranje raznih 

tribina, simpozija i 

predstavljanja knjiga, 

na temu materijalne i 

nematerijalne baštine. 

Uprava 

Povjerenstvo za 

organizaciju 

znanstvenih 

simpozija 

Trajno Organizirane tribine 

Uključiti svoje 

djelatnosti u Centar 

za društvena, 

humanistička i 

umjetnička  

istraživanja 

(izdavanje knjiga, 

disertacija, radova). 

Uprava 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Trajno Poduzete aktivnosti 

Sudjelovati u 

Projektu Grada 

Solina i DV Solin u 

edukaciji 

odgojiteljica u vjeri 

prijavom na natječaj i 

edukacijom. 

Uprava 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte 

i znanstvenu 

djelatnost 

Lipanj 2019. Ostvarena suradnja 

MOBILNOST I 

MEĐUNARODNA 

SURADNJA 

  

 

Organizirati dvije 

radionice o 

mobilnosti za 

nastavnike i 

istraživače Fakulteta 

s ciljem porasta 

odlazne i dolazne 

mobilnosti.  

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Ožujak i listopad 

2019. 

Godišnji porast gostujućih predavača. 

Ostvariti minimalno jednu dolaznu i 

jednu odlaznu mobilnost. 



 5 

Ugošćavanje 

eminentnih stranih 

predavača i 

organiziranje 

predavanja za 

studente KBF-a, ali i 

sve ostale 

zainteresirane, 

posebno s područja 

osmanologije. 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Centar za 

epigrafička, 

paleografska i 

povijesno-teološka 

istraživanja “Don 

Frane Bulić” 

Trajno 
Godišnji porast dolazaka stranih 

predavača 

Povezati se s 

inozemnim 

učilištima. 

Uprava 

Pročelnici katedri 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Trajno 

Godišnji porast sklopljenih 

bilateralnih ugovora i Erasmus+ 

ugovora 

Povećati suradnju u 

području 

međureligijskog 

dijaloga. 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Katedre 

Trajno Poduzete aktivnosti 

Poticati strane 

studente da se uključe 

u pohađanje tečajeva 

hrvatskog jezika koje 

organizira 

Sveučilište. 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

 

Trajno Poduzete aktivnosti 

RESURSI    

Uključivanje 

nenastavnog osoblja 

u cjeloživotno 

obrazovanje. 

Dekan  

Personalna služba 

Nenastavno osoblje 

Minimalno dvije 

edukacije do 

prosinca 2019. 

Certifikat/Potvrda o edukaciji 

Pozvati nove 

nastavne baze da se 

predstave jedan dan 

na KBF-u. 

Dekan 

Koordinator za 

nastavne baze 

Prosinac 2019. Dan nastavnih baza  

Uređenje novog 

prostora za biblioteku 

u zgradi „C“ KBF-a. 

Uprava Rujan 2019. Poduzete aktivnosti 

Uređenje sanitarnih 

čvorova na prvom 

katu, u zgradi „A“ 

KBF-a. 

Uprava Svibanj 2019. Poduzete aktivnosti 

 

 


