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IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE
KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U SPLITU ZA AKADEMSKU
GODINU 2018./2019.
1. Uvod
Odbor se sastao 7 puta tijekom protekle akademske godine i nekoliko sjednica je održano
elektronskim putem. Odbor se sastoji od 3 sveučilišna nastavnika, predstavnika studenata,
voditelja referade i informatičara.

2. Provedba aktivnosti prema planu rada Odbora za unaprjeđenje
kvalitete za akademsku godinu 2018./2019.
AKTIVNOST
1. Usklađivanje Pravilnika prema ESG
standardima.

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

DINAMIKA

Povjerenstvo za
izradu Pravilnika

tijekom ak.
godine

Provedene aktivnosti:









Na 1. sjednici FV održanoj 11. listopada 2018. g. usvojen je Priručnik o osiguravanju
kvalitete KBF-a Sveučilišta u Splitu. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/dok/pravilnici/KBFST-DOK-SOK-Prirucnik-201811-10.pdf
Na 2. sjednici FV održanoj 15. studenoga 2018. g. usvojen je Pravilnik o ustroju i
radu Povjerenstava KBF-a Sveučilišta u Splitu. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/dok/pravilnici/KBFST-DOKPravilnik_o_ustroju_i_radu_Povjerenstava-2018-12-10.pdf
Na 2. sjednici FV održanoj 15. studenoga 2018. g. usvojen je Pravilnik o načinu
korištenja vlastitih prihoda. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/dok/pravilnici/KBFST-DOKPravilnik_o_nacinu_koristenja_vlastitih_prihoda-2018-12-10.pdf
Na 2. sjednici FV održanoj 15. studenoga 2018. g. usvojen je Pravilnik o ustroju i
radu fakultetskog istraživačkog Centra za epigrafička, paleografska i povijesnoteološka istraživanja “Don Frane Bulić”. Objavljen na







http://www.kbf.unist.hr/images/dok/pravilnici/KBFST-DOKPravilnik_Centra_donFraneBulic_2018-11-20.pdf
Na 2. sjednici FV održanoj 15. studenoga 2018. g. usvojen je Pravilnik o
cjeloživotnom učenju. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/dok/pravilnici/KBFST-DOKPravilnik_o_cjelozivotnom_ucenju-2018-12-10.pdf
Na 6. sjednici FV održanoj dana 14. ožujka 2019. g. usvojen je Pravilnik o radu
upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/2018-19/KBFST-DOK-2019Pravilnik_o_radu_upravnih_tijela_KBF-a.pdf
Na 6. sjednici FV održanoj dana 14. ožujka 2019. g. usvojen je Pravilnik o studiranju
na KBF-u Sveučilišta u Splitu. Objavljen na http://www.kbf.unist.hr/images/KBFSTDOK-2019-Pravilnik_o_studiranju_na_KBF-u.pdf

2. Donošenje plana aktivnosti za poticanje
međunarodne suradnje.

Ured za
međunarodnu
suradnju

godišnje

Provedene aktivnosti:



Na 8. sjednici FV održanoj 6. lipnja 2019. g. usvojen je Akcijski plan provedbe
strateškoga programa znanstvenih istraživanja (2015.-2020.) za 2019. godinu, u
kojem su definirane mjere i cilj razvoja međunarodne suradnje. Objavljen na
http://www.kbf.unist.hr/images/dok/OK/KBFST-2018-19-r08--13-Akcijski-planprovedbe-strateskoga_programa_KBF_2019.pdf

3. Organizirati studijsko putovanje.

Uprava, Katedre

Kraj ak.
godine 2018.

Katedra religijske pedagogije i katehetike i Katedra liturgike organizirale su terensku
nastavu u Loretu, Asissiju, Montecassinu, Rimu i Padovi od 7. – 13. listopada 2019. Na
terenskoj nastavi sudjelovalo je 35 studenata s viših godina integriranog sveučilišni
filozofsko-teološki studij i studenti diplomskog teološko-katehetskog studija.
4. Objaviti postupke o završnom i diplomskom
radu.

Računalni ured

Ljetni
semestar
2018/2019.

Objavljeni su postupci o završnom i diplomskom radu na
http://www.kbf.unist.hr/hr/tezariji-i-uvjeti-za-zavrsetak-studija

5. Potpisati ugovore s nastavnim bazama.

Uprava, sveučilište i
nastavna baza

Rujan 2019

U skladu s Pravilnikom o nastavnim bazama Sveučilišta u Splitu i Strategijom Sveučilišta u
Splitu (2015.-2020.) potpisan je ugovor s devet novih nastavnih baza:




Nadbijskupija splitsko-dalmatinska
Dječji vrtić Dobri
Osnovna škola Marjan
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Nadbiskupijska klasična gimnazija „Don Frane Bulić“
Institut za logoterapiju i egzistencijalnu analizu
Verbum d.o.o.
Laudato TV d.o.o.
Dom za starije i nemoćne osobe Lovret
Caritas nadbiskupije Split

Katedra religiozne
pedagogije i
Kolovoz 2018.
katehetike
Već petu godinu za redom, krajem kolovoza održava se petodnevni međunarodni seminar
s međunarodnim Ruth Cohn Institutom i Agencijom za odgoj i obrazovanje iz Interakcije
usmjerene na temu (TZI) prema Ruth Cohn za trajno usvajanje nastavničkih kompetencija.
Ove godine je seminar održan od 27.8. - 1.9., s tema bila: „Grupa kao biotop“.
6. Održati međunarodni seminar s ciljem
usavršavanja nastavničkih kompetencija.

7. Studenti su informirani i upućeni na nastavne
baze.

Uprava, Katedre

Početak ak.
godine 2019.

Studenti su informirani na kolegijima s vježbama o nastavnim bazama i upućeni na neke od
onih s kojima su potpisani ugovori.

8. Održati online radionicu za e-učenje.




Računalni ured

Ljetni
semestar

10. lipnja 2019. održan je inicijalni sastanak nastavnika i studenata radi iskazivanja
interesa za formiranje radnih skupina za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.
Objavljeno na http://www.kbf.unist.hr/hr/racunalni-ured/1160-odrzan-inicijalnisastanak-nastavnika-i-studenata-radi-iskazivanja-interesa-za-formiranje-radnihskupina-za-izradu-digitalnih-nastavnih-sadrzaja
27. rujna 2019. voditelj računalnog ureda održao je radionicu za nastavnike i
studente na temu "Kako od PowerPoint prezentacije napraviti edukativni video?
Edukativni materijali su postavljeni na kolegiju loomen KBF-IT-001.

Cilj ovih radionica je potaknuti informacijsko-komunikacijske kompetencije studenata i
nastavnika.

9. Obnoviti web stranicu.

Računalni ured

Zimski
semestar

Web stranica http://www.kbf.unist.hr/hr/ je obnovljena tijekom ak. godine 2018./2019.
radi veće preglednosti i komunikativnosti sadržaja, a izrađena je i nova podstranica
https://projekti.kbf.unist.hr/ s informacijama o projektima KBF-a, natječajima i novostima
u području projekata.
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10. Izraditi novi modul diplomskog studijskog
programa.

Uprava

Tijekom ak
god
2018/2019

Novi modul diplomskog studijskog Programa „Odgajatelj u učeničkim domovima i socijalnim
ustanovama“ izrađen je, odobren od Sveučilišta i MZO-a te je u procesu njegovo odobrenje
od strane Kongregacije.
11. Analiza anketa o studentima, nastavnom
radu, kvaliteti studiranja i drugih vidova
studentskog života.

Odbor

Ljetni
semestar
2018./2019.

Služba za znanstveno-istraživačke projekte KBF-a izradila je:






Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi kojom je vrednovana
cjelokupna razina studija na Sveučilištu u Splitu na završetku ak. godine 2017./18.
Izvješće o provedenoj studentskoj elektroničkoj (online) anketi vrednovanja rada
administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života u ak. godini
2016./17.
Izvješće o provedenoj sveučilišnoj anketi vrednovanja nastavnog rada u ljetnom
semestru ak. godine 2017./2018.
Izvješće o kvaliteti maturanata koji upisuju studij na KBF-u Split od ak. god. 2013/14.
do ak. god. 2017/18.
Analiza uspješnosti studiranja od 2013-/14. do 2017./18. ak. god. na KBF Split

Izvještaji su usvojeni na 9. sjednici FV održanoj 4. srpnja 2019. g. Objavljeni na
http://www.kbf.unist.hr/hr/naslovnica/osiguranje-kvalitet

12. Potaknuti i intenzivirati nagrađivanje
nastavnika.

Uprava

Ak. god.
2018./2019.

Ured za
međunarodnu
suradnju

Tijekom ak.
god
2018/2019.

Pravilnik o nagrađivanju nastavnika nije donesen.

13. Organizirati radionice o programima
međunarodne suradnje.

Održane su 2 informativne radionice o Erasmus+ programu za nastavnike, nenastavno
osoblje i studente, jedna u zimskom semestru (17. prosinca 2018.), druga u ljetnom
semestru (20. svibnja 2019.). Radionice je održao je Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Splitu.
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3. Izvještaj o ostalim provedenim anketama na sastavnicama
Sastavnica provodi ankete na programima cjeloživotnog učenja i Sveučilišne ankete. Rezultati
anketa cjeloživotnog učenja za nijansu su bolji od anketa koje provodi Sveučilište iako je
njihova zbirna ocjena iznadprosječno dobra. Iako su rezultati dobri Odbor je predložio, a FV
prihvatilo da se uvaže sugestije studenata i alumnia o izradi novog studijskog modula, o
uvođenju više prakse i terenske nastave na studij kako bi se stekle potrebne vještine i
kompetencije potrebne za tržište rada. Stoga su te mjere poduzete i od ove ak. godine preko
nastavnih baza će se ostvariti više stručne prakse.

4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete čine:






Ante Vučković, predsjednik
Domagoj Volarević
Ivana Papac, tajnica i voditeljica kadrovske službe
Dr. sc. Miro Radalj, vanjski dionik
Danijela Jurčević, studentica

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja sustava kvalitete izradilo je Izvješće o
provedenoj neovisnoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguranja kvalitete Katoličkog
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2018./2019. Izvješće se nalazi
u prilogu.

Predsjednica Odbora za
unaprjeđenje kvalitete

prof. dr. sc. Jadranka Garmaz

5

