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U izradi ovog plana vodili smo se preporukama stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije donesene temeljem detaljne analize na standardima i 
kriterijima za reakreditaciju, a koji su usklađeni sa standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. 

 
1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete  
 

Standard: Katolički bogoslovni fakultet institucija je koja se sa svojom misijom i drugim dokumentima koji opisuju njezino djelovanje jasno identificira kao 
visoko učilište. Misija je KBF-a doprinos razvoju društva razvojem obrazovanja, učenja i istraživanja i ostalih ciljeva određenih specifičnim karakteristikama 
visokog učilišta i njegovim položajem u društvu. KBF posvetio se razvijanju kulture koja prepoznaje važnost kvalitete i važnost društvene odgovornosti. 

 
Stupanj provedbe: djelomično provedeno  
 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) 
rezultati 

1.1 Dovršiti i uskladiti Strategiju Fakulteta sa 
Strategijom Sveučilišta 
 
 
 

Dovršenje Strateškog plana Fakulteta. 
 
Izrada strateškog plana osiguravanja kvalitete 
 
 
Formiranje povjerenstva za unutarnju 
prosudbu sustava za osiguranje kvalitete 

Povjerenstvo za akcijski plan 
 
Povjerenstvo za akcijski plan 
 
 
Fakultetsko vijeće 

Ožujak 2015. 
(dovršenje 
Strategije Fakulteta) 
 
 
Ožujak 2015. 

Usvojen Strateški plan 
 
Usvojen strateški plan 
osiguranja kvalitete 
 
Odluka o osnivanju 
Povjerenstva 

1.2 Jasno artikulirati dugoročni istraživački 
program Fakulteta 

Pokrenuti istraživački projekt Fakulteta 
 
 
Podržati pojedinačne istraživačke projekte 
 
Dugoročno planiranje tema teološko-
znanstvenih simpozija (izrada petogodišnjeg 
plana) 

Uprava Fakulteta 
Prodekanat za znanost 
 
Nastavnik/ci – nositelj projekta 
 
Povjerenstvo za organiziranje 
znanstveno teoloških simpozija 
 

Prosinac 2015. 
 
 
Trajno 
 
Trajno 
 

Potvrda o prihvaćanju 
projekta 
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2. Studijski programi 
 

Standard: Svaki je studijski program definiran u skladu s jasno određenim ishodima učenja studenata i međunarodnim standardima. KBF je uspostavio 
mehanizme za odobrenje, praćenje i unapređenje svojih programa i kvalifikacija. 
 
Stupanj provedbe: Uglavnom provedeno 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) 
rezultati 

 
 
2.1 

Potrebno je koristi raznovrsne metode 
poučavanja i provjere znanja uključujući 
e-učenje 

Konstruktivno poravnanje svih kolegija 
 
 
Radionice za nastavnike, studente i mentore 
(e-učenje) 
 
TCI seminar: Metoda „Interakcije usmjerene 
na temu“; 

Pročelnici katedri 
 
 
Prodekanat za nastavu / 
Računalni ured 
 
Prodekanat za nastavu  

Lipanj 2015. 
 
 
Veljača 2016. 
 
 
Rujan 2015. 

Objavljeno konstruktivno 
povezivanje po katedrama 
 
Održane radionice 
 
 
Održani seminar 

2.2.  Studenti moraju imati praktični rad u 
školama, grupama za mlade, projektima 
u zajednicama i župama gdje imaju 
mogućnost primijeniti svoje akademske i 
socijalne vještine pod nadzorom 
mentora 

Poboljšanje suradnje sa školama i župnim 
zajednicama 

 
 
Dovršenje postupka imenovanja sveučilišnih 
mentora za ustanove predškolskog odgoja   

Katedra religiozne pedagogije i 
katehetike  
 
 
Prodekanat za nastavu i Uprava 
Fakulteta 

Trajno 
 
 
 
Listopad 2015. 

Odluka FV o suradnji s 
nastavnim bazama- 
vježbaonicama rujan 2015 

 
Odluka o imenovanju AOO i 
FV KBF-a 

2.3.  Evaluacija studijskih programa Uvođenje novih izbornih kolegija i na stranim 
jezicima 
 
Bibliografija kolegija na engleskom jeziku 

Pročelnici katedri, nastavnici 
 
 
Predmetni nastavnici 

Lipanj 2015. 
 
 
Travanj 2015. 

Odluka FV Fakulteta / 
Odluka Senata Sveučilišta 
 
Odluka FV 
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3. Studenti 
 

Standard: KBF osigurava kvalitetu studenata odgovarajućim selekcijskim postupkom, brigom za napredak kroz studij i različitim vidovima potpore 
 

Stupanj provedbe: Uglavnom provedeno 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) rezultati 

3.1. Potrebno je provesti sustavnu analizu 
razloga odustajanja od studija 

Izrada analize razloga odustajanja od 
studija 

Povjerenstvo za razredbeni ispit i 
upise; Računalni ured i Studentska 
referada 
 

Veljača 2016. Izrađena analiza 

3.2. Stručno povjerenstvo je primijetilo da 
neke metode provjere znanja koje 
koriste pojedini nastavnici ne 
ispunjavaju zahtjeve Visokog učilišta 

Izraditi jasne kriterija ocjenjivanja 
(konstruktivno poravnanje) 

Povjerenstvo za nastavu 
Svi nastavnici 

Lipanj 2015. U konstruktivno poravnanje 
uneseni parametri praćenja, 
vrednovanja i ocjenjivanja 

3.3. Društvo bivših studenata tek nedavno 
je osnovano, a njihovo mišljenje treba 
koristiti za unapređenje studijskih 
programa 

Radi unaprjeđenja studijskih programa 
provesti anketu s bivšim studentima 
(alumni) i usporediti je sa sveučilišnom 
anketom 

Uprava Fakulteta / Udruga alumna 
„Teofil“ 

Veljača 2016. 
 

Rasprava FV o rezultatima 
anketa o studijskim 
programima 
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4. Nastavnici 
 
Standard: KBF dokazuje da zapošljava dovoljan broj nastavnika s odgovarajućim kvalifikacijama kako bi postiglo obrazovne ciljeve, uspostavilo i nadziralo 
akademska pravila i osiguralo održivost svojih studijskih programa. 
 
Stupanj provedbe: Uglavnom provedeno 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) 
rezultati 

4.1. Omjer nastavnika i studenata je 
izvrstan osim za jedan doktorski 
studij 

Preispitati održivost poslijediplomskog doktorskog 
studija Povijest teologije i kršćanskih institucija 

Povjerenstvo za PDS 
Uprava 
Fakultetsko vijeće 

Rujan 2015. Odluka FV  

4.2. Potrebno je stalno stručno 
usavršavanje nastavnog osoblja 

Izraditi politiku usavršavanja nastavnog osoblja 
 

Didaktička edukacija novog nastavnog osoblja 

Odbor za unapređenje kvalitete 
 
Prodekanat za nastavu 

Prosinac 2015. 
 

Listopad 2015. 

Odluka FV 
 
Odluka FV  

4.3. Svaku novu obvezu nastavnika 
mora odobriti Fakultetsko vijeće 

Načiniti detaljnu tablicu svih nastavnih aktivnosti i 
akademskih zaduženja nastavnika (povezano s 
tablicom 5.8) 

Nastavnici 
Uprava 

Ožujak 2015. (za 
2014.) 
Trajno 

Ispunjene tablice 
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5. Znanstvena i stručna djelatnost 
 
 
Standard: KBF redovito provodi aktivnost čiji je rezultata originalno znanstveno djelo koje pridonosi ukupnom znanju, a temelji se na rezultatima temeljnih, 
primijenjenih i razvojnih istraživanja. 

 
Stupanj provedbe: Djelomično provedeno 
 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) rezultati 

5.1. Nastavna i znanstvena strategija Dovršiti Povjerenstvo za provedbu akcijskog 
plana 

Svibanj 2015. Odluka FV – usvojena 
Strategija 

 Istraživanja na razini katedri i iz 
interesa pojedinaca ujediniti u 
zajedničku strategiju 

Pregledati navedena istraživanja iz 
Samoanalize i uskladiti ih sa Strategijom 

Prodekan za znanost 
Pročelnici katedri 
Povjerenstvo za provedbu akcijskog 
plana 

Travanj 2015. Uvrštenost u nacrt Strategije 

5.2. Unaprijediti međunarodnu 
suradnju sa znanstvenim 
organizacijama 

Povezati se s inozemnim učilištima na kojima 
su pojedini nastavnici završili studij 
Raspitati se među kolegama o mogućnosti 
suradnje 

Pročelnici katedri 
Ured za međunarodnu suradnju 
 
Nastavnici 

Veljača 2016. Bilateralni ugovori 
 
Erasmus+ ugovori 

  Učvrstiti postojeće veze (Innsbruck, Varšava, 
Ljubljana, Dublin, Leuven) 

Uprava 
Ured za međunarodnu suradnju 

Lipanj 2015. Bilateralni ugovori 
Erasmus+ ugovori 
Znanstvena suradnja 

 Reorganizirati postojeći 
znanstveni simpozij 

Privući znanstvenike i znanstvene institucije 
iz inozemstva (usp. točku 1.2) 

Uprava 
Povjerenstvo za organiziranje 
znanstvenih simpozija 

Veljača 2016. Suorganizacija znanstvenih 
simpozija 

5.3. Popunjavanje radnih mjesta / 
predviđanje odlaska u mirovinu 

Osvježiti postojeći plan predviđanja 
popunjenosti radnih mjesta 

Personalna služba Ožujak 2015. Tablica predviđenih 
umirovljenja 

5.4. Broj i kvaliteta znanstvenih 
radova 

Potaknuti objavljivanje radova u časopisima 
referiranim u WOS-u, SCOPUS-u, ERIH-u …   

Nastavnici Trajno Porast broja radova objavljenih 
u referiranim časopisima 
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 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) rezultati 

5.5. Istraživanja, konferencije, 
simpoziji, radionice  

Aktivnosti katedri učiniti vidljivim na razini 
Fakulteta i dostupnim javnosti 

Katedre Trajno 
 

Godišnje/semestralno: 
Konferencija /  
Studijski dan / Radionice 

5.6. Časopisi  Uvrštavanje u relevantne baze podataka 
 
 
Dovršiti započeti proces potpisivanja ugovora 
između Osnivača časopisa i Fakulteta  

Urednici časopisa   
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost 

 
Dekan 

Prosinac 2015. 
 
 
Ožujak 2015. 

Ulazak u bazu podataka 
 
 
Potpisani Ugovori 

5.7. Suradnja s međunarodnim 
partnerima 

Vidi navedeno pod točkom 5.2.    

5.8. Suradnja s lokalnim 
organizacijama 

Pregled i promicanje izvannastavnih 
aktivnosti (projekti, volontiranja, pastoralna i 
kulturna suradnja…); Usp. točku 4.3. 
 
Pregled i promicanje izvan akademskih 
aktivnosti (volontiranja, pastoralne i kulturne 
aktivnosti…) 

Nastavnici / Personalna služba 
 
 
 
Djelatnici / Personalna služba 
Studenti / Studentski zbor 
 

Ožujak 2015. 
 
 
 
Trajno 

Popis aktivnosti 
 
 
 
Popis aktivnosti 

5.9. Doktorski studij  
 
 
 
Poboljšati broj i kvalitetu tekstova 
nastavnika i doktoranda 

Reorganizirati doktorski studij u skladu s 
procesom reorganizacije doktorskih studija u 
RH 
 
Objavljivanje znanstvenih radova u suradnji 
sa doktorandima;  
Objavljivanje znanstvenih radova prije 
doktorata 

Povjerenstvo za PDS 
 
 
 
Nastavnici / doktorandi 
 
Doktorandi 

Prosinac 2015. 
 
 
 
Trajno 
 
Trajno 

Izvješće Povjerenstva za PDS 
s prijedlogom reorganizacije 
PDS-a 
 
Veći broj radova u suradnji 
nastavnika i doktoranda.  

5.10 Njegovati ekumenski i 
međureligijski dijalog i 
istraživački rad 

Suradnja sa nastavnim i znanstvenim 
institucijama drugih Crkava i vjerskih 
zajednica 

Katedra ekumenskog bogoslovlja 
Povjerenstvo za organiziranje 
znanstvenih simpozija 
Uredništva časopisa / zbornika 

Trajno Popis akademskih i izvan 
akademskih aktivnosti 
 
Objavljeni radovi 
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6. Mobilnosti i međunarodna suradnja 
 
Standard: KBF shvaća da djeluje u međunarodnom okruženju te je razvilo pravila, postupke i resurse za potporu međunarodnim aktivnostima. 
 
Stupanj provedbe: Djelomično provedeno 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) 
rezultati 

6.1. Uprava i koordinatori za 
međunarodne odnose morali bi 
pronaći učinkovitije načine za 
privlačenje studenata iz inozemstva 

Dorada mrežnih stranica na engleskom 
 

Ponuditi izborne kolegije na stranim jezicima 

Uprava / Računalni ured 
 

Katedre 

Trajno 
 
Lipanj 2015. 

Dvojezične mrežne stranice 
 
Ponuda izbornih kolegija na 
stranim jezicima 

6.2. Studenti ne koriste mogućnost za 
mobilnost 

Sustavno informirati i motivirati studente da 
iskoriste prilike za mobilnost. 
 
Omogućiti studentima učenje engleskog jezika na 
Fakultetu 
 
Obavještavati o postojećim tečajevima stranih 
jezika na Sveučilištu 

Ured za međunarodnu suradnju 
 

 
Uprava fakulteta 

 
 
Računalni ured  

Trajno 
 
 
Trajno 
 
 
Trajno 

Semestralni sastanak sa 
studentima 
 
Izborni predmeti / tečajevi 
 
 
Obavijesti na mrežnim 
stranicama 

6.3. Fakultet bi morao ostvariti suradnju s 
većim brojem inozemnih institucija 
kako bi osigurao bolje mogućnosti za 
mobilnost svojih nastavnika i 
studenata  

Uvrstiti međunarodnu znanstvenu suradnju u 
Strategiju Fakulteta, uključujući pozvana 
predavanja gostujućih predavača. 
 
Surađivati s inozemnim institucijama na 
međunarodnim projektima i povećati broj 
Erasmus+ i drugih međunarodnih ugovora 

Uprava Fakulteta 
 
 

 
Ured za međunarodnu suradnju 

Trajno 
 
 
 
Trajno 

Uvrštenost u Strategiju 
Fakulteta / Popis gostujućih 
predavača 
 
Bilateralni ugovori 
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7. Resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije 

 
Standard: KBF dokazuje svoju sposobnost osigurati i unapređivati dovoljno resursa kojima može osigurati uspjeh svih dionika i vlastiti kontinuitet. 

 
Stupanj provedbe: potpuno provedeno 

 

 Reakreditacijsko 
povjerenstvo 

Ciljevi / aktivnosti Nositelji aktivnosti Rok za provedbu Očekivani (mjerljivi) 
rezultati 

7.1.  Zgrada fakulteta Potaknuti rješavanje Uprava ? Odgovor Nadbiskupije  

7.2. Omjer nastavnog i nenastavnog 
osoblja 

Programiranje uključivanja novih nastavnika-
znanstvenika 

Katedre Trajno  

7.3.  Nenastavno osoblje Trajna edukacija Dekan / Personalna služba 
Nenastavno osoblje 

Trajno Izvješće o sudjelovanju na 
edukaciji 

7.4. Tehnička podrška Održavanje i poboljšanje opreme i sustava;  
 
Obnova mrežnih stranica; Izrada vlastitog 
„OBLAKA“ i INTRANET mreže 

Tehnička služba 
 
Računalni ured 

Trajno 
 
Travanj 2015. 

Uredno funkcioniranje  
 
Aktiviranje novog servera; 
Otvaranje INTRANET-a i 
„OBLAKA“ 

7.5. Knjižnica Uređenje spremišta Uprava / Vodstvo knjižnice  Lipanj 2015. / 
Trajno 

Nabavljen namještaj 
Evidentirana građa 

  

7.6.  Financijska sredstva Predviđanje prihoda / rashoda Uprava / Računovodstvo / 
Povjerenstvo za financijsko-
materijalno poslovanje / 
Fakultetsko vijeće 

Prosinac 2015. / 
Trajno 

Usvojen financijski plan   

7.7 Vlastita sredstva Predviđanje prihoda / rashoda Uprava / Računovodstvo / 
Povjerenstvo za financijsko-
materijalno poslovanje / 
Fakultetsko vijeće 

Prosinac 2015. / 
Trajno 

Usvojen financijski plan   


