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Plan aktivnosti u skladu s ciljevima (za razdoblje 1. ožujka 2016. – 1. ožujka 2017.) 

Oznaka* Preporuke Aktivnosti Rok provedbe 
Indikator 
provedbe 

Realizacija Odgovorna 
osoba ili tijela 

1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete 

1.1. 

Treba uskladiti strateški plan 
osiguranja kvalitete sa 
strateškim planom 
Sveučilišta. 

Izrada nastavne i 
znanstvene 
Strategije razvoja 
Fakulteta za 
razdoblje 2015. –
2020. 

Ožujak/2016. Strategija razvoja 
usvojena na sjednici 
Fakultetskoga vijeća 
i objavljena na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

Jednom godišnje 
podnosi se 
izvješće o 
realizacije 
Strategije razvoja 
KBF-a. 
 

Uprava 
Fakulteta 

1.2. 

Potrebno je jasno artikulirati 
dugoročni istraživački 
program Fakulteta. 

Izrada strateškog 
programa 
znanstvenih 
istraživanja za 
razdoblje od 
najmanje pet godina 
(2015. – 2020.). 
 
 
Pokrenuti više 
istraživačkih i 
obrazovnih 
projekata. 

Ožujak/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trajno. 

Strateški program 
znanstvenih 
istraživanja usvojen 
na sjednici FV i 
objavljen na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
 
Potvrda o 
prihvaćanju 
projekta. 

Jednom godišnje 
podnosi se 
izvješće o 
realizacije 
Strateškog 
programa 
znanstvenih 
istraživanja KBF-a. 
 
Jednom godišnje 
Povjerenstvo za 
znanstvene 
projekte i 
znanstvenu 
djelatnost podnosi 
izvješće o 
realizaciji. 

Uprava 
Fakulteta 
Prodekan za 
znanost 
 
 
 
 
 
Uprava 
Fakulteta 
Nastavnici – 
nositelji 
projekta 

       

2. Studijski programi 

2.1. Studijski programi dobro su Izmjena studijskih Trajno. Odluka FV. Porast novih Prodekan za 
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usklađeni s ishodima učenja. programa do 20 % u 
svrhu 
osuvremenjivanja 
tema izbornih 
kolegija i seminara. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

studijskih 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 

nastavu 
 
Svi nastavnici 
 
 
 
 
 

2.2. 

Potrebno se koristiti 
raznovrsnim metodama 
poučavanja i provjere znanja 
uključujući e-učenje. 

Organizirati 
radionice e-učenja za 
nastavnike, studente 
i mentore. 
 
TCI seminar iz 
Interakcije 
usmjerene na temu.  
 
 
Izrada programa 
cjeloživotnog učenja. 

Trajno. 
 
 
 
 
Rujan/2016. 
 
 
 
 
Listopad/2016. 

Odluka FV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odluka FV 

Održane najmanje 
dvije radionice 
godišnje. 
 
 
Održan seminar za 
nastavnike i 
mentore. 
 
 
Odobren program 
 
 
Odluka FV 

Odbor za 
unaprjeđenje 
kvalitete 
Računalni ured 
 
Katedra 
Religiozne 
pedagogije i 
katehetike 
 
Uprava 

2.3. 

Potrebno je provoditi 
kontinuiranu provjeru znanja i 
vrednovanja studentskih 
aktivnosti i sudjelovanja. 

Povećati udio 
kolokvijskih ispita. 

Trajno. 
 
 
 

Za 10 % uvećan broj 
kolokvijskih ispita 
unutar studijskog 
programa. 

Odluka FV Nastavnici 
 
 
Povjerenstvo za 
unaprjeđenje 
nastave 

2.4. 

Studenti moraju imati praktični 
rad u školama, grupama za 
mlade, projektima u 
zajednicama i župama gdje 

Poboljšanje suradnje 
sa školama i župnim 
zajednicama. 
 

Trajno. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Uprava 
 
 
 



3 
 

imaju mogućnosti primijeniti 
svoje akademske i socijalne 
vještine pod nadzorom mentora. 

Formirati nastavne 
baze. 

Rujan/2016. Sklopljeni ugovori. Odluka FV. Prodekan za 
nastavu 
 

       
3. Studenti 

3.1. 

Potrebno je provesti sustavnu 
analizu razloga odustajanja od 
studija. 

Izrada analize 
razloga odustajanja 
od studija. 

Prosinac/2015. Izrađena analiza. Provedena 
rasprava na 
Fakultetskom 
vijeću. 

Prodekan za 
nastavu 
Računalni ured 
Studentska 
referada 

3.2. 

Stručno povjerenstvo primijetilo 
je da neke metode provjere 
znanja kojima se  koriste 
pojedini nastavnici ne 
ispunjavaju zahtjeve visokog 
učilišta. 

Izraditi jasne kriterije 
ocjenjivanja. 
 
 
 

Trajno. Anketa o uvjetima 
uspješnog 
svladavanja kolegija. 

Konstruktivno 
poravnanje.  

Povjerenstvo za 
unaprjeđenje 
nastave 

3.3. 

Društvo bivših studenata 
osnovano  je u prosincu 2014., a 
njihovim se mišljenjem treba 
koristiti za unaprjeđenje 
studijskih programa. 

Radi unaprjeđenja 
studijskih programa 
provesti anketu s 
bivšim studentima. 

Travanj/2016. Provedena anketa. Rasprava na FV. Uprava 
Fakulteta 
 
Udruga alumna 
„Teofil“ 

4. Nastavnici 

4.1. 

Stručno je povjerenstvo 
primijetilo da ima vrlo malo 
nastavnika laika, a pogotovo 
žena. 

U Strategiju razvoja 
2015. – 2020. 
uključiti plan 
realizacije kadrovske 
politike. 

Trajno Oglašavanje 
otvorenih natječaja. 

Odluka 
Fakultetskog 
vijeća o izboru u 
znanstveno-
nastavno zvanje. 

Senat Sveučilišta 
Uprava 
 
Fakultetsko 
vijeće 

4.2. 

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

Preispitati održivost 
poslijediplomskoga 
doktorskog studija. 
Povijest teologije i 
kršćanskih institucija 

Ožujak/2017. Reorganizacija 
doktorskih studija u 
skladu s procesima 
reorganizacije 
studija u RH. 

Odluka FV. Uprava  
 
Povjerenstvo za 
Poslijediplomske 
studije 
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4.3. 

Potrebno je stalno didaktičko-
metodičko usavršavanja 
nastavnog osoblja. 

Edukacija nastavnog 
osoblja o e-učenju. 
 
Novo nastavno 
osoblje mora proći 
posebno didaktičko 
usavršavanje. 

Prosinac/2016. 
 
 
Trajno. 

Najmanje dvije 
radionice godišnje. 
 
Odluka Fakultetskog 
vijeća. 

Održane 
radionice. 
 
 
Potvrda o 
didaktičkoj 
edukaciji. 

Prodekan za 
nastavu 
 
Povjerenstvo za 
unaprjeđenje 
nastave 
 

4.4. 

Svaka nova obveza nastavnika 
mora biti odobrena od 
Fakultetskog vijeća. 

Osigurati da dodatne 
i vanjske obaveze ne 
utječu na 
učinkovitost 
nastavnog i 
istraživačkog rada 
nastavnika. 

Trajno. Izrađene tablice svih 
nastavnih aktivnosti. 

Godišnje izvješće 
nastavnika. 

Uprava fakulteta 
 
Fakultetsko 
vijeće 

5. Znanstvena i stručna djelatnost 

5.1. 

Potrebno je razviti koherentan 
strateški plan istraživačkih 
aktivnosti fakulteta na razini 
cijele institucije. 

Provedba strateškog 
plana istraživanja 
2015. – 2020. 

Trajno. Poduzete aktivnosti. Godišnje izvješće i 
rasprava FV. 

Uprava fakulteta 
Pročelnici 
katedri 
Nastavnici 

5.2. 

Ograničen uspjeh u 
organiziranju konferencija koje 
bi privukle velik broj 
međunarodnih sudionika. 

Izrada petogodišnjeg 
plana teološko-
znanstvenih 
skupova. 
 
Poticati sudjelovanje 
nastavnika na 
međunarodnim 
znanstvenim 
skupovima i 
projektima. 
 
Povezati se s 
inozemnim učilištima 

Ožujak/2016. 
 
 
 
 
Trajno. 
 
 
 
 
 
 
Trajno. 

Izrađen petogodišnji 
plan. 
 
 
 
Godišnji porast 
broja sudjelovanja. 
 
 
 
 
 
Godišnji porast  
sklopljenih 

Odluka FV. 
 
 
 
 
Izrađena analiza 
znanstvenog 
angažmana 
nastavnika. 
 
 
 
Potpisani 
bilateralni ugovori 

Uprava 
Fakulteta 
  
 
 
Povjerenstvo za 
znanstvene 
projekte i 
znanstvenu 
djelatnost 
 
 
Pročelnici  
katedri 
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 bilateralnih 
ugovora. 

Ured za 
međunarodnu 
suradnju 

5.3. 

Fakultet samo djelomično 
ispunjava kriterije o 
zadovoljavajućem broju veoma 
kvalitetnih radova objavljenih u 
znanstvenim časopisima. 

Povećati broj 
objavljenih radova 
na stranim jezicima i 
u inozemnim 
časopisima. 
 
 
Osigurati nacionalnu 
vidljivost kroz 
ažuriranje 
znanstvenih profila 
na portalu CROSBI-a 
i objavljivanje 
značajnih radova na 
mrežnim stranicama. 

Trajno. 
 
 
 
 
 
 
Trajno. 

Godišnji porast 
broja radova 
objavljenih u 
referiranim 
časopisima i na 
stranim jezicima. 
 
Redovito ažurirani 
podatci u bazi 
CROSBI-a i na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
Upisati sve 
znanstvenike u 
Google Schoolar. 

Ostvaren broj 
znanstvenih 
radova. 
 
 
 
 

Nastavnici 
 
 
 
 
 
 
Svi nastavnici 
 
Računalni ured 
 
Odbor za 
osiguranje 
kvalitete 

5.4. 

Fakultet ima veliku mogućnost i 
izazov njegovati dijalog, 
održavati veze između većinskih 
i manjinskih crkava i nastaviti s 
istraživačkim radom na tom 
polju. 

Uspostaviti kontakte 
i suradnju s 
teološkim učilištima 
drugih kršćanskih 
crkava. 

Trajno. Potpisan ugovor o 
suradnji.  

Ostvaren broj 
zajedničkih 
aktivnosti.  

Uprava 
Fakulteta 
 
Katedra 
Ekumenskog 
bogoslovlja 

       
5. **Stručna i istraživačka djelatnost 

5.1.       

                                                           
* ovisno o broju preporuka stručnog povjerenstva 
**odnosi se na visoka učilišta koja nisu upisana u Upisnik znanstvenih organizacija pri MZOŠ-u  
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5.2.       
6. Mobilnost i međunarodna suradnja 

6.1. 

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

Objaviti relevantne 
informacije o 
uvjetima studiranja i 
rada za dolazne 
studente na 
mrežnim stranicama 
fakulteta na 
engleskom jeziku. 

Lipanj/2016. Ažurirani podatci 
objavljeni na 
mrežnim 
stranicama.  

Broj ostvarenih 
dolaznih 
mobilnosti. 

Uprava 
Računalni ured 

6.2. 

Studenti se ne koriste 
mogućnosti za mobilnost. 

Sustavno informirati 
i motivirati studente 
da iskoriste prilike za 
mobilnost. 

Trajno. Održati 4 radionice 
unutar kojih će se 
studenti informirati 
i motivirati za 
mobilnost. 

Održane radionice Ured za 
međunarodnu 
suradnju 

6.3. 

Fakultet bi morao ostvariti 
suradnju s većim brojem 
inozemnih institucija kako bi se 
osigurale bolje mogućnosti za 
mobilnost svojih nastavnika i 
studenta. 

Sklopiti nove 
Erasmus plus 
međuinstitucionalne 
sporazume o 
razmjeni studenata i 
(ne)nastavnog 
osoblja. 

Listopad/2016. 

 
Povećanje za 1 na 
godišnjoj razini. 

Broj prijavljenih na 
program 
razmjene. 

Uprava 
Ured za 
međunarodnu 
suradnju 

7. Resursi:  stručne službe, prostor, oprema i financije 

7.1. 

S obzirom na resurse Stručno 
povjerenstvo izrazilo se o svemu 
pohvalno. 

Definirati godišnje 
iznose namjenskih 
sredstava za 
pribavljanje 
suvremene 
akademske 
literature. 
 
Uključivanje 

Trajno. 
 
 
 
 
 
 
Trajno.  

Odluka Fakultetskog 
vijeća o prihvaćanju 
plana nabave 
knjižničnih resursa. 
 
 
 
Organizirati 
minimalno dvije 

Godišnje izvješće 
o radu knjižnice 
koje uključuje 
podatke o broju 
pribavljenih novih 
izdanja. 
 
Certifikat/Potvrda 
o edukaciji 

Povjerenstvo za 
knjižnicu 
Voditelj 
knjižnice 
 
 
 
Dekan 
Personalna 
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nenastavnog osoblja 
u cjeloživotno 
obrazovanje. 

edukacije 
nenastavnog 
osoblja. 

služba 
Nenastavno 
osoblje 

       

 


