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O FAKULTETU

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu 
nastao je udruživanjem Teologije u Splitu i 

Franjevačke teologije u Makarskoj. Fakultet djeluje 
u sastavu Sveučilišta u Splitu od srpnja 1999. Uz 
redovite studijske programe na preddiplomskom, 
diplomskom i poslijediplomskom studiju, Fakultet 
pruža usluge cjeloživotnog obrazovanja kroz nekoliko 
programa, a koji se odnose na usvajanje novih znanja 
i vještina u odgoju i komunikaciji. Fakultet sudjeluje i 
u organiziranju ljetnih teoloških škola.

Od svoga utemeljenja Fakultet aktivno surađuje s 
mjesnim crkvama, javnim i privatnim ustanovama i 
tvrtkama na području odgoja, kulture i izdavaštva. 
Fakultet je također razvio uspješnu suradnju s brojnim 
teološkim učilištima iz Europe i svijeta, a što se realizira 
kroz razmjenu studenata i nastavnika te zajednički 
znanstveno-istraživački i stručni rad. 

PREDDIPLOMSKI I 
DIPLOMSKI STUDIJI 

1. Integrirani filozofsko-teološki studij 

TRAJANJE: 5 godina

ECTS: 300

UVJETI ZA UPIS: Završena četverogodišnja srednja 
škola, državna matura ili položen razredbeni ispit (za 
kandidate koji ne polažu državnu maturu).

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: 

•	 Teološko-pastoralna osposobljenost; 

•	 Osposobljenost za đakonat i prezbiterat; 

•	 Poznavanje, razumijevanje i interpretiranje: 

•	 temeljnih tekstova kršćanstva;

•	 filozofijske misli;

•	 povijesti kršćanstva;

•	 crkvenih dokumenata;

•	 dinamike teološke misli;

•	 društvene relevantnosti vjere i njezinih 
izričaja.

2. / 3. Preddiplomski i Diplomski 
 teološko-katehetski studij

TRAJANJE: 3 + 2 godina

ECTS: 180 + 120

UVJETI ZA UPIS: Završena četverogodišnja srednja 
škola, državna matura ili položen razredbeni ispit (za 
kandidate koji ne polažu državnu maturu).

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: 

•	 Osposobljenost za odgojni i nastavni rad u 
katehezi i vjeronauku;

•	 Poznavanje i razumijevanje nastanka i razvoja 
kršćanstva;

•	 Osposobljenost za korištenje crkvenih 
dokumenata i smjernica;

•	 Osposobljenost za aktualiziranje kršćanske 
poruke;

•	 Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski 
studij na području katehetike i srodnih znanosti.
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POSLIJEDIPLOMSKI 
STUDIJI

1. Kršćanstvo i suvremena kultura

2. Povijest teologije i kršćanskih institucija

TRAJANJE: 3 godine

ECTS: 180

UVJETI ZA UPIS: Na poslijediplomski studij mogu 
se upisati svi oni koji su završili diplomski studij 
teologije, katehetike, religijskih znanosti ili drugih 
humanističkih studija na crkvenim učilištima. Oni koji 
u preddiplomskom i diplomskom ciklusu imaju veći 
broj predmeta iz teologije i filozofije, a čiji studij nije 
dostatan za teološki poslijediplomski studij, posebno 
fakultetsko Povjerenstvo za poslijediplomski studij 
odredit će uvjete upisa. 

Kompetencije koje se stječu završetkom studija: 

Završenim poslijediplomskim studijem stječu se 
znanja i vještine za samostalni znanstveni rad na 
znanstvenom polju teologije, osobito na području 
izabrane tematske cjeline (specijalizacije), iz koje 
je student/ica izradio/la doktorski rad. U sklopu 
doktorskoga studija, prema crkvenim propisima, 
nakon završene dvije godine studija i postignutih 120 
ECTS bodova polaže se licencijat iz teologije.

 MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA: 

•	 Osoba koja ima licencijat može se zaposliti izborom 
u suradničko zvanje asistenta s obvezom dovršenja 
doktorata, dok se osoba sa stupnjem doktorata 
može zaposliti izborom u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda, uz zakonski određenu obvezu 
napredovanja u znanstveno-nastavnom zvanju. 

•	 Po završetku poslijediplomskog studija na KBF-u, uz 
spomenute mogućnosti, moguće je zapošljavanje:

•	 u crkvenim ustanovama; 

•	 u znanstveno-istraživačkim ustanovama 
(institutima);

•	 u kulturnim ustanovama;

•	 u državnim ustanovama;

•	 u obavijesnim sredstvima;

•	 u izdavačkoj djelatnosti; 

•	 u organizacijama civilnog društva.

CJELOŽIVOTNO 
OBRAZOVANJE

Fakultetu je provodio nekoliko programa cjeloživotnog 
obrazovanja (Kršćanska gestalt pedagogija; Kateheza 
Dobrog Pastira po načelima Montessori pedagogije; 
Kršćanska kulturna baština Splita i okolice) a danas je 
aktivan jedan program.

Teološko-katehetsko usavršavanje 
odgojiteljica u predškolskim ustanovama 

TRAJANJE: 3 mjeseca

POLAZNICI:

•	 odgajatelji u predškolskim ustanovama;

•	 vjeroučitelji/katehisti;

•	 stručni suradnici u predškolskim i školskim 
ustanovama (pedagozi, psiholozi, socijalni 
pedagozi, logopedi i dr.).
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MEĐUNARODNA 
SURADNJA

U kontekstu stjecanja međunarodnog iskustva 
Fakultet potiče studente, nastavno i nenastavno 
osoblje na mobilnost. Ona se realizira najviše putem 
bilateralnih sporazuma te programa mobilnosti 
Erasmus+. Erasmus+ program omogućuje mobilnost 
u svrhu studija, u svrhu kraćih istraživačkih boravaka 
te u svrhu stručne prakse. Mobilnost je moguća sa 
sljedećim (sve)učilištima diljem Europe i svijeta: 
Sveučilište u Ljubljani; Sveučilište u Varšavi; 
Sveučilište u Krakowu; Sveučilište u Frankfurtu; 
Katoličko sveučilište Leuven; St. Patrick’s College, 
Maynooth; Crkvena pedagoška visoka škola Beč/
Krems; Sveučilište u Beču; Sveučilište u Grazu; 
Sveučilište u Passau; Sveučilište u Trnavi; Sveučilište 
u Bochumu; Università di Perugia, Italia; Ave Maria 
University, USA; Katolički bogoslovni fakultet 
Sarajevo, BiH; Teološko-katehetski institut Mostar, 
BiH.

Studijska i istraživačka mobilnost može se ostvarivati 
i u okviru alijanse Europskog sveučilišta mora 
(European University of the Seas – SEA-EU), kojeg 
je splitsko sveučilište sastavni dio, a uključuje 
sveučilišta u Kielu, Brestu, Cadizu, Malti i Gdansku.

MEĐUNARODNI 
SEMINAR

Međunarodni seminar Tematski centrirana interakcija 
(TCI) iz područja socijalnog menadžmenta za 
razvijanje voditeljskih, nastavničkih i osobnih 
kompetencija održava se nekoliko puta godišnje, u 
suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u 
Splitu i austrijskog ogranka Međunarodnog Ruth Cohn 
Instituta.

Program se izvodi tijekom 5 radnih dana, uključujući 
dan rada u prirodi. Budući da su seminari tematski 
različiti, mogu se upisati pojedinačno. Seminari mogu 
biti metodički i za razvoj osobnih kompetencija. Upis je 
otvoren svima.

STUDENTSKE 
AKTIVNOSTI

Studenti organizirano djeluju kroz Studentski zbor 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta te udruge STRIDON 
(udruga studenata teologije Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta) i TEOFIL (udruga bivših studenata i prijatelja 
KBF-a u Splitu). Studenti jednom godišnje izdaju časopis 
Odraz.

Sudjeluju na prigodnim tribinama, druženjima, 
studijskim putovanjima, projektima i dr., a svaki student 
KBF-a ima mogućnost sudjelovati u programima 
duhovne pratnje i izgradnje. 
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ZNANSTVENI CENTRI 
FAKULTETA

Važan doprinos razvoju znanstveno-istraživačke 
djelatnosti Fakulteta daju dva znanstveno-istraživačka 
centra: 

1. Centar za epigrafička, paleografska, arheološka 
i povijesno-teološka istraživanja „Don Frane Bulić“ 
(utemeljen 2018.). 

Temeljna svrha Centra je istraživanje, proučavanje i 
objava epigrafičkih i diplomatičkih izvora važnih za 
povijest Katoličke crkve u južnoj Hrvatskoj, kao i drugih 
izvora, osobito onih iz otomanske vladavine.

2. Centar za istraživanje života i djelovanja sv. 
Jeronima „Hieronymianum“ (utemeljen 2019.). 

Temeljni cilj Centra je istraživanje života i djela sv. 
Jeronima, proučavanje njegove važnosti za hrvatsku 
povijest i kulturu te prevođenje djela sv. Jeronima na 
hrvatski jezik.

ZNANSTVENI 
SKUPOVI 

Katolički bogoslovni fakultet redovito organizira 
znanstvene skupove (konferencije, kongrese, simpozije). 
Od 1995. do danas održano je gotovo 40 takvih skupova 
(uglavnom s međunarodnim sudjelovanjem), a za većinu 
su objavljeni zbornici, koji su u potpunosti dostupni na 
mrežnim stranicama Fakulteta. 
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9 ČASOPISI

1. Crkva u svijetu (A1) 

teološki časopis, izlazi četiri puta godišnje, izjednačen 
je po vrijednosti s časopisima s međunarodnom 
recenzijom.

2. Služba Božja (A2) 

liturgijsko-pastoralna revija, izlazi četiri puta godišnje.
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Studentska služba

021 308 316
mpsakic@kbf.unist.hr

Prodekanat za nastavu

 021 308 320
office@kbf-st.hr

Poslijediplomski studiji i 
međunarodna suradnja

021 308 322
aperos@kbf-st.hr

Tajništvo

021 308 317
tajnik@kbf-st.hr

Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Splitu 

Zrinsko-frankopanska 19

21 000 Split, Hrvatska

www.kbf.unist.hr 

KONTAKTI



Odgovora: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

Urednik: doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu

Suradnici: mr. sc. Šimun Markulin i dr. sc. Gina Šparada 

Dizajn i grafička priprema: dipl. graf. ing. Anja Kovačić

Tisak: Tiskara Kovačić, Omiš

Fotografije: Katolički bogoslovni fakultet Split

Naklada: 500 kom.

Travanj 2022. 
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