
Mjere unaprijeđenja kvalitete poduzetena KBF-u u 2013. godini 

 Fakultetsko vijeće KBF-a 17. siječnja 2013. prihvaća prijedlog rješenja radnog 

prostora prodekanata za nastavu, tajnice PDS-a, i voditelja računalnog ureda. Prema 

studentskim prijedlozima, neiskorištenu prostoriju na drugome katu zgrade „B“ urediti 

kao prostor za čitaonicu i učionicu.  

 Prof. dr. sc. Ante Mateljan, pročelnik katedre dogmatske teologije, dopisom od 9. 

siječnja 2013., moli da Katolički bogoslovni Fakultet zajedno s HKLD-Hrvatskim 

katoličkim liječničkim društvom i Odborom za pastoral zdravstva pri HBK bude 

suorganizator simpozija Pastoral zdravstva, koji je predviđen za 27. rujna 2013. 

godine u Splitu, u prigodi 20. obljetnice Splitske podružnice HKLD-a. Među 

predavačima na simpoziju bi bili istaknuti teolozi sa katoličkih bogoslovnih fakulteta 

te katolički liječnici aktivni u HKLD-u, kao i profesori na Medicinskim fakultetima. 

 Dekan izvješćuje da su djelatnici našeg Fakulteta koji nisu prošli program 

osposobljavanje za rad na siguran način dužni to učiniti, pa će u tu svrhu gosp. Vedran 

Skender, domar i ovlaštena osoba našeg Fakulteta za zaštitu na radu, u tri termina 

pružiti upute za siguran rad, upoznati prisutne s važnim točkama zaštite na radu i 

postupku u slučaju nesreće. Predviđeni termini pouke su: 21. siječnja u 12 sati, 25. 

siječnja u 12 sati i 5. veljače u 11 sati. Oni koji već nisu prošli program 

osposobljavanja za rad na siguran način dužni su to obaviti kroz jedan od ova tri 

ponuđena termina. 

 Na zajedničkoj sjednici Povjerenstva za kvalitetu studija i Povjerenstva za izradu 

Statuta i Pravilnika KBF-a, održanoj 12. veljače 2013. na dnevnom redu je bio 

izrađeni prijedlog Priručnika osiguranja kvalitete KBF-a Sveučilišta u Splitu sa 

pripadnim Tablicama aktivnosti. Zaključeno je da prijedlog treba doraditi tako da se 

formulacije pročiste i preciziraju, te da se uključe crkveni dokumenti koji uređuju 

promicanje kvalitete na crkvenim učilištima (AVEPRO).  

 Istoga dana Povjerenstvo za kvalitetu studija održalo je sjednicu na kojoj je 

razmotreno izvješće o „Vrednovanju sustava kvalitete Sveučilišta u Splitu“, koje 

prethodi vanjskoj neovisnoj prosudbi, te su predočeni prilozi (struktura zaposlenog 

osoblja; struktura studenata; pregled stanja imovine; znanstveno istraživački projekti) 

koji će biti korisni kao ogledni radni materijal i za naš fakultet. Raspravljano je i o 

prijedlogu „Politike osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu“. 

 Za sjednicu FV KBF-a održanoj 21. veljače 2013. Dubravka Mladinić, voditeljica 

računovodstvene službe KBF-a, pripremila je financijski izvještaj za 2012. godinu u 

kojemu je vidljivo poslovanje KBF-a u protekloj godini, kao i Plan nabave za 2013. 

godinu, koji su prethodno dostavljeni članovima FV-a.  

 Nabava polica za potrebe knjižnice već je ranije bila odobrena, ali zbog nedostatka 

sredstava nije realizirana, pa će se ostvariti sada. Zadužuje se Povjerenstvo za 

knjižnicu KBF-a da zajedno s voditeljem knjižnice don Jurom Strujićem priredi 

prijedlog Pravilnika o radu knjižnice KBF-a.  

 Nacrt Priručnika za kvalitetu KBF-a koji je priredila pravna služba razmotren je na 

sjednici Povjerenstva za kvalitetu studija i Povjerenstva za izradu Statuta i pravilnika 

KBF-a. Predloženo je da se u taj Nacrt unesu noviji dokumenti sv. Stolice koji govore 

o kvaliteti, te da se izbace neki dijelovi koji se odnose samo na Sveučilište, da se još 

jednom pregleda i nakon toga proslijedi Fakultetskom vijeću na usvajanje 

 Dekan na sjednici FV KBF-a održanoj 21. ožujka 2013. izvješćuje:  

o u tijeku je postavljanje preostaloga dijela opreme radnog prostora ureda 

Fakulteta i studentske učionice; 

o stručni suradnik firme ATEST I ZAŠTITA d. o. o. iz Kaštel Novog obavio je 

pregled i ispitivanje električne instalacije, sigurnosne rasvjete, gromobranske 

instalacije, izrada plana evakuacije i spašavanja u zgradi koju koristi i KBF. 



Troškove ovo ispitivanja snosi Centralno bogoslovno sjemenište i Fakultet s 

participacijom od 2/3 iznosa. Na račun toga Fakultet će dati Centralnom 

bogoslovnom sjemeništu i fotokopirni stroj koji je do sada koristio Studentski 

zbor Fakulteta.  

o stavljena je natpisna ploča s nazivom Fakulteta nad ulazom u zgradu. 

 15. travnja 2013. održana je sjednica Povjerenstva za kvalitetu studija i Povjerenstva 

za izradu Statuta i Pravilnika KBF-a i prihvatili dorađeni prijedlog Priručnika 

osiguranja kvalitete KBF-a Sveučilišta u Splitu. 

 Fakultetsko vijeće KBF-a na sjednici održanoj 18. travnja 2013. usvojilo je Priručnik 

osiguranja kvalitete KBF-a Sveučilišta u Splitu sa pripadnim tablicama. Fakultetsko 

vijeće KBF-a preimenovalo je Povjerenstvo za kvalitetu studija u Odbor za 

unaprjeđenje kvalitete. Fakultetsko vijeće je imenovalo predstavnike KBF-a 

(nastavnike u znanstvenom zvanju za područje humanističkih znanosti, asistente, 

članove studentskog zbora i predstavnike administrativnog i tehničkog osoblja), za 

susret i razgovor sa članovima neovisnog Povjerenstva (AZVO) koje će obaviti 

„Vrednovanje sustava kvalitete sveučilišta u Splitu“, u svibnju 2013. godine. Prodekan 

za nastavu izvijestio je da će se studentska anketa za ljetni semestar obaviti u tjednu od 

20. do 24. svibnja 2013.  

 9. rujna 2013. održana je sjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete KBF-a, na kojoj je 

predsjednik Odbora podnio izvješće o sjednici Vijeća Centra za kvalitetu Sveučilišta u 

Splitu, na kojoj se raspravljalo o Izvješću o rezultatima vanjske neovisne prosudbe 

sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu. Na primjedbe je pripremljeno 

Očitovanje koje će biti dostavljeno sastavnicama, a uključuje aktivnosti koje se tiču 

svih sastavnica Sveučilišta. Odbor je prihvatio tekst Očitovanja i suglasio se s Planom 

aktivnosti za poboljšanje sustava u fazi naknadnog praćenja. FV KBF-a prihvatilo je 

Ugovor o suradnji KBF-a u Splitu i KBF-a u Zagrebu za provođenje nastave na 

poslijediplomskoj razini.  

 FV KBF-a na sjednici održanoj 23. rujna 2013. prihvatilo je program PDS-a za 

akademsku godinu 2013./2014. Predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete podnio 

je izvješće o „Pravilniku o postupku unutarnje prosudbe: unutrašnja kontrola i 

nastava“, što ga je pripremio Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu.  

 Ujedno su i predviđene aktivnosti na poboljšanju kvalitete iznesene su u prihvaćenim 

„Tablicama aktivnosti osiguranja kvalitete KBF Sveučilišta u Splitu“, sa sljedećim 

prioritetima:  

  

o Izrada i prihvaćanje potrebnih Pravilnika  

o Izbor članova i predsjednika Povjerenstava/Odbora (po isteku mandata)  

o Analiza provođenja Strategije i politike kvalitete na Fakultetu  

o Provođenje vrednovanja studijskih programa od strane nastavnika i studenata  

o Provođenje studentskih anketa i analiza rezultata  

o Osiguravanje dovoljnog broja primjerka obvezatne i dodatne literature  

o Razvijanje sustava podrške studentima kroz sustav mentora/voditelja studenta  

o Praćenje, analiziranje i vrednovanje rada nastavnika/suradnika  

o Razvijanje sustava trajnog osposobljavanja nastavnika i suradnika  

o Provedba Strategije znanstvene djelatnosti  

o Provođenje stručnih projekata, skupova i sličnih aktivnosti  

o Osiguravanje dostatnih financijskih sredstava za nastavnu, znanstvenu i 

stručnu djelatnost  

o Dovršenje informacijskog sustava  

 


