
Mjere unaprijeđenja kvalitete poduzete na KBF-u u 2012. godini 

 Na sjednici FV, održanoj 16. veljače 2012. prof. dr. sc. Ante Mateljan, predsjednik 

Povjerenstva za kvalitetu na našem Fakultetu, i član pri Centru za unaprjeđenje 

kvalitete Sveučilišta u Splitu, izvješćuje prisutne u svezi naputka Centra od 10. veljače 

2012. da se na Odborima za kvalitetu studija sastavnica Sveučilišta u Splitu provede 

analiza kvalitete dosadašnjega rada, i da se Centru dostavi izvješće o obavljenoj 

analizi uspješnosti studiranja, zajedno sa zaključcima i prijedlozima za poboljšanje 

kvalitete studija. Povjerenstvo za kvalitetu studija na našem Fakultetu je o ovom 

raspravljalo, a predlaže da nastavnici i na ovoj sjednici dadnu svoje primjedbe i 

sugestije.  

 Povjerenstvo za kvalitetu na našem Fakultetu razmotrilo je izvješće o kvaliteti na 

Sveučilištu u Splitu u akademskoj godini 2010./2011., te primijetilo da je ta analiza 

dijelom nepotpuna jer je u obzir uzet samo jedan studijski smjer i to filozofsko-

teološki, a nije uzet u obzir teološko-katehetski studij. Prof. dr. sc. Ante Mateljan 

napominje kako je očito da je akademska godina 2010./2011. bila kritična obzirom na 

broj upisanih studenata, što je po svoj prilici posljedica uvođenja državne mature i 

nove procedure upisa, ali i slabe motiviranosti s obzirom na mogućnosti zaposlenja. 

Tako je omjer broja studenata i nastavnika na KBF-u za prvu godinu studija bio vrlo 

nepovoljan. Relativno dobar prosjek uspješnosti studiranja, u prvom redu pohađanja 

nastave i nastavka redovitog studija, ohrabruje. Na izvanrednoj sjednici Fakultetskog 

vijeća od 2. veljače 2012. godine o mnogim je pitanjima poboljšanja kvalitete već 

raspravljano te će se zaključci te sjednice uključiti u izvješće za Centra za 

unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu. 

 Na sjednici FV KBF-a, održanoj 19. travnja 2012. prof. dr. sc. Ante Mateljan, 

predstavnik KBF-a u Odboru za kvalitetu Sveučilišta, iznosi da su upućeni pojedinačni 

rezultati ankete za zimski semestar ove akademske godine, ali da se sa zbirnim 

analizama kasni, pa će se naknadno dobiti. Koncem svibnja će se provesti anketa za 

ljetni semestar.  

 Dekan iznosi da je angažirao Povjerenstvo za napredovanja i natječaje da, s obzirom 

na postojeća zakonska i statutarna rješenja, ispita mogućnost provedbe postupka 

izbora nastavnika u trajno zvanje na našem Fakultetu, bez angažiranja KBF-a u 

Zagrebu. Nakon rada povjerenstva zadužena je pravna služba Fakulteta da na osnovu 

donesenih zaključaka povjerenstva izradi upute kojima će se nastavnici voditi prilikom 

pokretanja i provedbe postupka izbora u trajno zvanje. Upute su poslane svim 

nastavnicima. U raspravi je istaknuto da bi bilo dobro donijeti pravilnik, ne samo 

upute, no zbog skorog pokretanja jednog takvog postupka zaključeno je da će se 

izglasane upute ugraditi u pravilnik na kojemu će se raditi nakon potvrde Statuta 

 Članovima FV-a dostavljen je za sjednicu 14. travnja 2012. nacrt plana vanjske 

suradnje na našem Fakultetu u ak. god. 2012./2013. Prof. dr. sc. Ante Mateljan, 

predstavnik KBF-a u Odboru za kvalitetu Sveučilišta, izvijestio je da je sa strane 

Sveučilišta primio zbirni rezultat ankete za zimski semestar ove akademske godine, 

provedene na našem Fakultetu, dok se s pojedinačnim rezultatima za svakog 

nastavnika kasni. Rezultati ankete su relativno dobri, a izvijestit će dekana o 

rezultatima ankete za nekolicinu nastavnika koji su loše ocjenjeni, kako bi s njima 

mogao o tome razgovarati. 

 Sukladno Odluci toč. 2. druge izvanredne sjednice FV-a, održane 5. srpnja 2012., 

kojom je načelno prihvaćena zamolba Dubrovačke biskupije da nastavnici našeg 

Fakulteta u ak. god. 2012./13. u Dubrovniku izvode nastave teološko-katehetskog 

stručnog usavršavanja odgojiteljica u predškolskim ustanovama, imenovano 



Povjerenstvo je u dogovoru s nastavnicima predviđenim za program, napravilo 

prijedlog Nastavnog programa stručnog teološko-katehetskog usavršavanja 

odgojiteljica u predškolskim ustanovama s ciljem provođenja katoličkog vjerskog 

odgoja u predškolskim ustanovama. Prijedlog Nastavnog programa dostavljen je 

članovima FV-a s pozivom na sjednicu za 20. rujna 2012.. 

 Na istoj sjednici FV KBF-a predsjednik Povjerenstva za kvalitetu studija, izvještava:  

o da je Centar za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, na sjednici održanoj 

31. kolovoza, izvijestio da će se ove godine na Sveučilištu u Splitu provesti 

vanjska prosudba sustava kvalitete, u što će na određeni način biti uključene i 

sastavnice Sveučilišta, koje su dužne što prije donijeti dokumente potrebne za 

kontrolu i unaprjeđenje kvalitete.  

o Centar je predložio Priručnik osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu, te ga 

poslao na uvid Povjerenstvima za kvalitetu na sastavnicama.  

o Na našem Fakultetu se je 13. rujna 2012. sastalo Povjerenstvo za kvalitetu 

studija te promotrilo prijedlog Priručnika, te što treba učiniti na KBF-u. 

o Povjerenstvo za kvalitetu predlaže da se, čim ovaj Priručnik bude odobren od 

Senata Sveučilišta, pristupi izradi dvaju dokumenata na KBF-u: Pravilnika o 

kvaliteti te Priručnika za kvalitetu, prema uputama AZVO i Centra za kvalitetu 

Sveučilišta u Splitu, a koji su nužni za unutarnju i vanjsku prosudbu sustava 

kvalitete. U izradi Pravilnika i Priručnika potrebno je da sudjeluju i pravnici s 

našeg Fakulteta. 

 Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu studija, izvještava Fakultetsko vijeće na sjednici 

11. listopada 2012. o najnovijim informacijama iz Centra za unaprjeđenje kvalitete 

Sveučilišta u Splitu, među kojima je značajno da je sa strane Centra izrađen Priručnik 

osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu, koji će biti na slijedećoj sjednici Senata 

predložen za davanje suglasnosti. Nakon potvrde Priručnika za potrebe našeg 

Fakulteta treba pristupiti izradi Priručnika osiguranja kvalitete KBF-a u Splitu, kao 

dokumentu potrebnom za kontrolu i unaprjeđenje kvalitete. Također je napomenuo da 

Fakultet treba poraditi da zaživi rad mentora studenata, da se manjim grupama 

studenata imenuje nastavnik koji će im biti mentor, kao i to da se organizira 

metodičko-pedagoška edukacija nastavnika prije nego počnu s nastavnim radom na 

Fakultetu.  

 Na sjednici FV KBF-a održanoj 18. listopada 2012. razmotren je i prihvaćen Nacrt 

plana odlazne vanjske suradnje na našem Fakultetu u ak. god. 2012./2013., koji 

obuhvaća suradnju s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu, Filozofskim 

fakultetom u Splitu, Odjelom zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. 

 Na sjednici Senata Sveučilišta u Splitu na sjednici, održanoj 25. listopada 2012., 

donesena je Odluka kojom se donosi Priručnik osiguravanja kvalitete Sveučilišta u 

Splitu. Na temelju ovog za potrebe našeg Fakulteta treba pristupiti izradi Priručnika 

osiguravanja kvalitete KBF-a u Splitu. Na prijedlog dekana, na sjednici FV KBF-a 

održanoj 15. studenoga 2012., donesena je odluka da Pravna služba Fakulteta, s. 

Dijana Mihalj, dipl. iur., i prof. dr. sc. Ante Mateljan, predsjednik Povjerenstva za 

kvalitetu na našem Fakultetu i član pri Centru za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u 

Splitu, naprave Prijedlog Priručnika osiguravanja kvalitete KBF-a u Splitu, nakon 

čega će na prijedlogu Priručnika raditi Povjerenstvo za kvalitetu studija i Povjerenstvo 

za izradu Statuta i pravilnika KBF-a. Nakon toga će Prijedlog Priručnika osiguravanja 

kvalitete KBF-a u Splitu biti proslijeđen Fakultetskom vijeću na usvajanje.  

 Dekan je proslijedio rektoru Sveučilišta, pismeno izvješće o obavljenim razgovorima s 

pojedinim nastavnicima, na temelju dobivenih izvještaja o rezultatima provedene 



studentske ankete, a u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete 

nastavnika i nastave od strane studenata. 

 Dekan predlaže da se dodjela nagrada i priznanja na Fakultetu proširi i na nastavnike 

kao jedan pozitivni poticaj njihovu radu. Odlučeno je da se Povjerenstvo KBF-a za 

nagrađivanje studenata preimenuje se u Povjerenstvo za nagrađivanje. Povjerenstvo za 

nagrađivanje zaduženo je da napravi Nacrt Pravilnika o nagrađivanjima i priznanjima 

KBF-a u Splitu. 

 Pravna služba Fakulteta, s. Dijana Mihalj, dipl. iur, pripremila je Prijedlog Pravilnika 

o zaštiti na radu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, koji je usvojen na 

sjednici FV KBF-a 15. studenoga 2012. 

 


