
 

AKCIJSKI PLAN RADA PDS-a KBF-a 

za ak. god. 2020./2021. 

AKTIVNOSTI 

 

NOSITELJI  ROKOVI ISHODI 

UPRAVLJANJE    

Pokrenuti istraživačke 

projekte Fakulteta i 

uključiti doktorande. 

Uprava 

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte i 

znanstvenu 

djelatnost 

Katedre 

Povjerenstvo za PDS  

Rujan 2021. Registriran barem jedan projekt 

Dopuniti Pravilnik o 

PDS-u; izraditi Pravilnik 

o mentorima i 

nastavnicima na PDS-u; 

odrediti vrjednovanje 

mentorskog rada 

dopunom Pravilnika o 

nagradama i priznanjima 

na KBF-u.  

Uprava 

Povjerenstvo za 

statute i pravilnike 

Povjerenstvo za PDS 

Lipanj 2021. Usvojeni pravilnici. 

Izrada strategije 

Katoličkog bogoslovnog 

fakulteta usklađene s 

programima doktorskog 

studija, za razdoblje 

2021.–2025. 

Uprava  Ožujak 2021. Izrađena strategija znanstvenog 

istraživanja. 

STUDIJSKI 

PROGRAMI 

   

Usklađivanje studijskih 

programa doktorskih 

studija s donesenim 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa iz 

2019. i donošenje novih 

dopuna i izmjena 

studijskih programa 

Povjerenstvo za PDS Svibanj 2021. Ažurirani studijski programi 

doktorskih studija. 

Usvojene izmjene i dopune 

studijskih programa doktorskih 

studija. 

Ažurirati studijski 

program na engleskom 

jeziku. 

Ažuriranje informacija o 

studijskom programu na 

dvojezičnim mrežnim 

stranicama Fakulteta. 

Povjerenstvo za PDS  

 

Služba za PDS, 

Računalni ured 

 

 

Lipanj 2021.  

 

Lipanj 2021. 

Ažurirani studijski program na 

engleskom jeziku. 

Ažurirane dvojezične mrežne 

stranice Fakulteta o PDS-u.  

 

Izrada obrasca za prijavu 

licencijatske i doktorske 

teme s granom teologije. 

Služba za PDS, 

voditelji studija 

 

Travanj 

2021. 

 

Doneseni obrasci za prijavu 

licencijatske i doktorske teme. 

 



Sklapanje novih 

međuinstitucijskih 

ugovora o suradnji na 

PDS-u, osobito s 

institucijama vanjskih 

suradnika i vanjskih 

mentora na PDS-u. 

Povjerenstvo za 

PDS, 

Služba za PDS, 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

 

Svibanj 2021. Porast broja sklopljenih 

međuinstitucijskih sporazuma o 

suradnji na PDS-u. 

 

Specificiranje 

razlikovnog ispita za 

različite kategorije 

kandidata i izrada modela 

razlikovnog ispita za: 

1) četverogodišnji TKS 

KBF-a 

2) petogodišnji TKS 

KBF-a 

3) humanistički studij 

(povijest umjetnosti i 

filozofija). Preispitati 

mogućnost upisa 

studenata s drugih 

učilišta. 

Povjerenstvo za PDS 

 

 

 

 

 

 

Fakultetsko vijeće 

Svibanj 2021. Odluka o prijedlogu promjene 

polaganja razlikovnog ispita. 

 

Donijeti priručnik o PDS-

u s informacija o studiju, 

programima, pravima i 

obvezama studenta 

(molbe, prijave lic./dokt. 

tema, odnos s FV-om i 

sl.). 

Donijeti sažete Upute za 

studente o pravima i 

obvezama u vezi studija. 

Povjerenstvo za 

PDS, 

Služba za PDS 

Rujan 2021. Izrađen priručnik o PDS-u. 

Izrađene Upute za studente. 

STUDENTI    

Donijeti godišnji plan 

znanstveno-

istraživačkoga rada na 

PDS-u i mjere 

osposobljavanja 

doktoranada. 

Voditelji studija Svibanj 2021. Provedba plana znanstveno-

istraživačkoga rada na PDS-u. 

Određivanje ECTS bodova za 

stjecanje prenosivih vještina. 

Organizirati radionicu sa 

svim doktorandima i 

pozvati mentore. 

Voditelji studija Godišnje. Provedena radionica. 

Povećati znanstveni 

angažman doktoranada u 

istraživačkim centrima 

Fakulteta, časopisima 

Fakulteta, programima 

cjeloživotnih obrazovanja 

Voditelji 

istraživačkih centara 

Fakulteta, 

urednici časopisa 

Fakulteta, voditelji 

programa 

Godišnje. Ostvarena suradnja s 

istraživačkim centrima, broj 

stručnih angažmana u 

časopisima Fakulteta te u 

izvođenju programa 

cjeloživotnih učenja. 



cjeloživotnih 

obrazovanja 

Uvođenje doktoranada u 

izvođenje nastave na 

preddiplomskoj i 

diplomskoj razini. 

Mentori i sumentori 

 

Godišnje. Izvješće o radu doktoranada. 

 

Angažiranje doktoranada 

i doktora znanosti kroz  

projekte Fakulteta, 

- kao asistente, 

- suradnike u 

istraživačkim centrima 

Fakulteta, 

- kao vanjske suradnike u 

programima 

cjeloživotnog 

obrazovanja, 

- kao izvođače nastave na 

ljetnoj školi sveučilišta. 

Uprava, 

Povjerenstvo za 

PDS,  

Povjerenstvo za 

znanstvene projekte i 

znanstvenu 

djelatnost,  

Voditelji 

istraživačkih centara 

Voditelji programa 

cjeloživotnog 

obrazovanja 

Voditelji PDS-a 

Godišnje. Sklopljeni ugovori o radu. 

Uvesti konzultativni 

razgovor doktoranada s 

prodekanom za znanost i 

voditeljima studija prije 

prijave doktorske teme, 

tj. kod upisivanja 

izbornih predmeta i prije 

obrane doktorskog rada. 

Implementacija u 

znanstvenu stragegiju 

Fakulteta. 

Povjerenstvo za 

PDS,  

voditelji studija, 

prodekan za znanost 

 

Trajno. Zapisnik konzultativnog 

razgovora. 

Primjeri ostvarivanja suradnje s 

doktorandima/po završenom 

doktoratu u projektima 

Fakulteta. 

Provesti studentsku 

anketu o kvaliteti studija 

na PDS-u. 

Implementirati rezultate 

analize ankete. 

Povjerenstvo za 

praćenje kvalitete 

PDS-a, Služba za 

PDS 

Semestralno 

 

 

 

Izrađena i provedena anketa. 

Primjeri unaprjeđenja studijskih 

programa na temelju povratnih 

informacija studenata. 

Radionica istraživačke 

etike za doktorande 

Uprava  

 

Prosinac 

2020. 

Potvrda o radionici. 

Projektna radionica za 

doktorande. 

Služba za 

znanstveno-

istraživačke projekte 

Godišnje. Potvrda o edukaciji. 

Informiranje o 

konferencijama. 

Objaviti popis 

konferencija u 

organizaciji  Fakulteta na 

mrežnim stranicama, a u 

pozive na sudjelovanje 

Služba za PDS, 

Mentori, 

Prodekan za znanost 

Služba za 

znanstveno-

istraživačku 

djelatnost 

 

Godišnje. 

 

Ažuriranje mrežnih stranica o 

ponudama konferencija i 

projekata.  

Ostvarena sudjelovanje 

doktoranda na konferencijama. 

 



uključiti mentore i 

doktorande. 

Informiranje o 

projektima. 

Informiranje studenata o 

o stipendijama u svrhu 

studija, stručne prakse i 

stručnog usavršavanja u 

sklopu Erasmus+ 

programa i drugih EU 

programa 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Služba za PDS 

 

Godišnje Godišnje izvješće Ureda za 

međunarodnu suradnju o 

ostvarenim stipendijama; 

izvješće Službe za PDS o 

dodijeljenim stipendijama. 

NASTAVNICI I 

MENTORI 

   

Napredovanje u 

znanstveno-nastavno 

zvanje nastavnog kadra 

koji će izvoditi nastavu 

na PDS-u. 

Katedre, Kadrovska 

služba 

Godišnje. Ostvarena napredovanja u 

znanstveno-nastavna zvanja. 

Angažman u nastavi na PDS-u. 

Odobravanje vanjskih 

mentorstava i 

sumentorstava. 

Angažiranje vanjskih 

suradnika u izvođenju 

nastave na PDS-u. 

Povjerenstvo za 

PDS, voditelji 

studija, Fakultetsko 

vijeće 

 

 

Godišnje. Odobrena mentorstva vanjskih 

mentora i sumentora. 

Sklopljeni ugovori o djelu s 

vanjskim suradnicima u 

izvođenju nastave na PDS-u. 

Radionica mentorskih 

kompetencija za mentore 

na PDS-u 

Uprava  

 

Godišnje. Potvrda o edukaciji. 

Radionica znanstveno-

istraživačke etike za 

nastavnike na PDS-u 

Uprava Godišnje. Potvrda o edukaciji. 

Redovito ažuriranje 

nastavnog opterećenja 

nastavnika na PDS-u 

Katedre, 

prodekan za nastavu 

Godišnje. Godišnje izvješće o radnom 

opterećenju nastavnika. 

Praćenje usavršavanja 

mentora i mentorskih 

kompetencija. 

Praćenje nastavnog i 

radnog opterećenja 

mentora. 

Voditelji studija, 

Povjerenstvo za PDS 

Godišnje. Odluke o odobrenim 

mentorstvima, završene 

edukacije mentorskih 

kompetencija. Podatci o 

mentoriranju na doktorskim 

studijima u godišnjim izvješćima 

nastavnika o nastavnom i 

radnom opterećenju. 

 

Redovito ažuriranje 

CROSBI-ja. 

Katedre, 

prodekan za znanost, 

Služba za 

znanstveno-

istraživačke projekte 

Godišnje. Godišnje izvješće o 

znanstvenom radu nastavnika. 



MOBILNOST I 

MEĐUNARODNA 

SURADNJA 

   

Poticati međunarodnu 

mobilnost studenata, 

nastavnika i nenastavnog 

osoblja, unutar 

programskih zemalja 

(EU) i partnerskih 

zemalja (ne-EU članice) 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Godišnje. Ostvarene mobilnosti 

Aktivirati suradnju na 

međunarodnim 

projektima, poput SEA-

EU projekta, kroz 

mobilnost nastavnika, 

studenata i 

administrativnog osoblja. 

Prijavljivati se na 

otvorene pozive za 

sudjelovanje u projektima 

u okviru SEA-EU 

alijanse. 

Ured za 

međunarodnu 

suradnju 

Služba za 

znanstveno-

istraživačke projekte 

 

Rujan 2021. Broj ostvarenih suradnja i 

mobilnosti, u okviru 

međunarodnih projekta. 

Broj prijavljenih suradnji na 

projektima SEA-EU alijanse. 

RESURSI    

Donošenje procedure 

stipendiranja znanstveno-

istraživačkoga rada na 

PDS-u. 

Povjerenstvo za 

PDS, ekonom PDS-a 

 

Travanj 

2021. 

Raspisani pozivi Fakulteta za 

dodjelu stipendija doktorandima. 

 

 

 


