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OBAVIJEST O ROKOVIMA PRIJAVE I NAČINU POLAGANJA RAZLIKOVNOG 

ISPITA ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U AK. G. 2021./2022. 

 

Sukladno čl. 9., st. 4. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta te Odluci 4. izvanredne sjednice KBF-a Sveučilišta u Splitu od 14. 

svibnja 2021., KLASA: 003-05/21-03/0001; URBROJ: 2181-203-02-01-21-0040, donose se 

upute o rokovima prijave i načinu polaganja razlikovnog ispita za upis na poslijediplomske 

studije KBF-a Sveučilišta u Splitu. Za polaganje razlikovnog dijela (vidi čl. 7. st. 2., čl. 8., 9. i 

10. Pravilnika o PDS-u – pročišćeni tekst), kandidati se prijavljuju pisanom molbom. 

 

▪ Kandidati koji su u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imali veći broj predmeta iz 

teologije i filozofije, a čiji studij nije dovoljan za teološki poslijediplomski studij, i kandidati 

koji su diplomirali četverogodišnji katehetski studij do ak. g. 2005./2006. polažu razlikovni 

ispit iz popisa literature koji obuhvaća naslove iz 12 različitih katedra. Iz navedenog popisa 

kandidat bira šest (6) naslova iz šest različitih područja studija – katedra, od kojih barem 

jedan mora biti na nekom stranom jeziku. 

▪ Za kandidate koji su završili petogodišnji (3+2) teološko-katehetski studij KBF-a 

Sveučilišta u Splitu utvrđen je poseban razlikovni ispit. Za upis na: 

– poslijediplomski studij “Povijest teologije i kršćanskih institucija” polaže se 

razlikovni ispit koji obuhvaća obveznu literaturu od tri naslova; 

– poslijediplomski studij “Kršćanstvo i suvremena kultura” polaže se razlikovni ispit 

koji obuhvaća literaturu od jednog obveznog naslova i dva naslova koji se biraju iz 

izborne literature.  

Popisi literature za razlikovni ispit nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

Prijava: Svi kandidati za razlikovni ispit u prijavi prilažu molbu s naznakom poslijediplomskog 

studija koji žele upisati, dokumente o prethodno završenom studiju (ovjerena kopija ili 

original), kratak životopis te popis odabranih naslova literature za razlikovni ispit.  

 

Rokovi podnošenja prijave: 

- 23. lipnja 2021. za razlikovni ispit koji će održati 30. lipnja 2021., te  

- 6. rujna 2021. za razlikovni ispit koji će održati 13. rujna 2021. 

 

Troškovi prijave: Naknada za polaganje razlikovnog ispita je 1.500,00 kn. Dokaz o uplati 

dostavlja se prigodom podnošenja prijave za razlikovni ispit. 

https://www.kbf.unist.hr/hr/fakultetski-propisi-i-dokumenti/553-pravilnik-o-poslijediplomskom-sveucilisnom-studiju-kbf-a


 

 

Uplata se vrši na broj žiro računa Fakulteta, kod OTP banke, sa sljedećim naznakama: 

Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet, Zrinsko-frankopanska 19, HR-21000 Split 

Broj računa primatelja: HR9324070001100061993 

Model: HR00 

Poziv na broj primatelja: OIB (vlastiti) 

Opis plaćanja: Razlikovni ispit za ak. g. 2021./22. 

Cijena: 1.500,00 kn 
 


