
Mjere unaprijeđenja kvalitete poduzete na KBF-u u 2010. godini 

 Provedena studentska anketa na KBF-u za zimski semestar ak.g. 2009./2010. od 18. do 

22. siječnja 2010. 

 U veljači 2010. zaprimaju se pismo i materijali Agencije Svete Stolice za evaluaciju i 

unaprijeđenje kvalitete na crkvenim učilištima i fakultetima (Agency for the 

Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties - 

AVEPRO 

 Agenciji se dostavlja ispunjeni upitnik u ožujku 2010. 

 Nakon rasprave o rezultatima studentske ankete (FV od 22. travnja 2010.), dekan šalje 

izvješće o raspravi Centru za unaprijeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu (14. svibanj 

2010.), opisuje poduzete aktivnosti za osiguranje kvalitete te prijedloge i sugestije za 

njezino daljnje poboljšanje 

 Zaprima se dopis Kongregacije za katolički odgoj (od 12. travnja 2010.) na koji dekan 

KBF-a odgovara. Kongregaciji se dostavlja ispunjeni upitnik o bolonjskom procesu i 

prijava prodekana za nastavu za sudjelovanje na seminaru u Rimu o temi: Le Facoltà 

Ecclesiastiche e il "processo di Bologna": bilanco e prospettive (u listopadu 2010.) 

 KBF otvara proces samoanalize (FV, 22. travnja 2010.) učilišta prema uputama i 

obrascu Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

 Nakon višekratnih rasprava o evaluaciji studijskih programa na sjednicama FV 

tijekom ljetnog semestra prihvaćena su poboljšanja u programima glede naziva i 

sadržaja nekih predmeta, rasporeda kolegija, satnice i ECTS bodova. Prerađeni su i 

pravilnici za Završni ispit i tezarij za Diplomski ispit. 

 Priređen tekst Dopunske isprave (supplement) prema uputama Ministrarstva Znanosti, 

obrazovanja i športa i prvi put podijeljene prvostupnicima na Dan fakulteta (20. 

svibnja 2010.)  

 Provedena studentska anketa za ljetni semestar 2010. (24.-28. svibnja) 

 Na sjednici FV (17. lipnja 2010.,t.2) raspravljano je o analizi uspješnosti studiranja 

(2006. do 2009.) 

 Na sjednici FV (17. lipnja 2010.,t.3) donešena je odluka da se uvodi ISVU na našemu 

fakultetu, počevši od ak.g.2010.-2011. 

 Na sjednici FV (23. rujna 2010.) za predsjednika povjerenstva za unaprijeđenje 

kvalitete, umjesto prodekana za nastavu, imenovan je prof. dr. sc. Ante Mateljan 

 FV je na izvanrednoj sjednici raspravljalo o prijedlogu Statuta KBF-a. 

 na sjednici FV od 14. listopada 2010. predstavljeni su rezultati studentske ankete u 

ljetnom semestru akademske godine 2009./10. 

 na temelju podnesenog izvješća povjerenstva FV je 18. 

 listopada 2010. raspravljalo o radu knjižnice. 

 Predstavnici studenata i nastavnika KBF-a sudjelovali su 3. i 4. prosinca 2010. na 

smotri Sveučilišta. U prosincu su organizirane i prezentacije fakultetskih programa na 

splitskim gimnazijama (I, II, III, IV, V, MIOC i Nadbiskupska klasična gimnazija), 

kao i u drugim srednjoškolskim centrima (Sinj, Imotski, Makarska, Metković). 

 Na sjednici FV 16. prosinca 2010. usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o 

poslijediplomskom studiju, posebno o pitanjima koji se tiču razlikovnog ispita za upis 

na poslijediplomski studij. 

 


