
Mjere unaprijeđenja kvalitete poduzete u 2014./15. godini 

Predsjednik odbora za unapređenje kvalitete: Doc. Dr. sc. Domagoj Runje 

1. Studentske ankete i analiza uspješnosti studiranja 

 Studentske ankete o vrednovanju nastavnog rada uredno su provedene na kraju 

zimskog i ljetnog semestra. Ova anketa po odluci Fakultetskog vijeća provodi se u 

tiskanom (pisanom) obliku. Odaziv studenata je zadovoljavajući, a nastavnici su 

ocijenjeni uglavnom visokim ocjenama. 

 S druge strane, odaziv na anketu o sveukupnom studiju koja se prema odluci 

Sveučilišta provodi na kraju završne godine studija veoma je loš. Možda je razlog što 

se ova anketa provodi isključivo u elektroničkom obliku. 

 Što se tiče uspješnost studiranja naših studenta podaci kojima raspolažemo za dvije 

protekle akademske godine u akademskim godinama (2012./2013. i 2013./1014.) 

izvještaj o uspješnosti studiranja na Sveučilištu ne daje osobito dobru sliku o 

uspješnosti studiranja naših studenata, koji su studirali nadprosječno dugo, posebno na 

teološko-katehetskom studiju, koji spada među neuspješnije studije na Sveučilištu. 

2. Izrada pravilnika i ostalih dokumenata 

 Pravilnik o radu katedri Fakultetsko vijeće usvojilo je 13. studenoga 2013., a Veliki 

kancelar potvrdio 22. siječnja 2015. Pravilnik je izradilo Povjerenstvo za izradu 

Statuta i pravilnika KBF-a uz sudjelovanje predsjednika Odbora za unaprjeđenje 

kvalitete. 

 Pravilnika o postupku periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete KBF-a 

Sveučilišta u Splitu prihvaćen je na sjednici Fakultetsko vijeća 26. ožujka 2015. 

godine. 

 Strategija KBF-a. Konačna izrada Strategije KBF-a ovisi o dovršetku izrade Strategije 

Sveučilišta u Splitu. Stoga je zasada u izradi samo Nacrt strategije KBF-a. 

3. Izrada i provedba Akcijskog plana 

 Uz Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja KBF-

a u Splitu koju je dostavio Ministar Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Vedran 

Mornar 21. studedoga 2014. predloženo je dostavljanje Agenciji strateškog programa 

znanstvenih akcijskog plana u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja potvrde kako 

bi se utvrdilo unaprjeđenje kvalitete u obavljanju djelatnosti Fakulteta. Stoga je na 

sjednici Fakultetskog vijeća 26. veljače 2015. godine prihvaćen Akcijski plan KBF-a u 

Splitu za razdoblje od 2. ožujka 2015. do 1. ožujka 2016. godine. koji je izradilo 

Povjerenstvo za Akcijski plan osnovano na sjednici Fakultetskog vijeća 13. studenog 

2014.  

 Aktivnosti koje su predviđene do konca akademske godine 2014./2015. tj do 30. rujna 

2015. su sljedeće: 

o Izraditi jasne kriterije ocjenjivanja (konstruktivno poravnanje) 

o Preispitati održivost poslijediplomskog doktorskog studija Povijest teologije i 

kršćanskih institucija 

o Načiniti detaljnu tablicu svih nastavnih aktivnosti i akademskih zaduženja 

nastavnika. 



o Dovršiti nastavnu u znanstvenu strategiju prema preporuci reakreditacijskog 

povjerenstva. 

o Unaprijediti međunarodnu suradnju 

o Omogućiti studentima učenje engleskog jezika na Fakultetu 

o Dorada mrežnih stranica na engleskom 

o Osvježiti postojeći plan predviđanja popunjenosti radnih mjesta 

o Uvrštavanje fakultetskih časopisa u relevantne baze podataka 

o Dovršiti započeti proces potpisivanja ugovora između Osnivača časopisa i 

Fakulteta 

o Pregled i promicanje izvannastavnih i izvan-akademskih aktivnosti 

o Reorganizirati doktorski studij u skladu s procesom reorganizacije doktorskih 

studija u RH 

o Ponuditi izborne kolegije na stranim jezicima 

o Obnova mrežnih stranica. Izrada „Oblaka“ i Intranet- mreže 

o Uređenje spremišta knjižnice 

o Potaknuti rješavanje pitanja izgradnje nove zgrade fakulteta  

 Navedene aktivnosti djelomično su provedene, a detaljan izvještaj o provedenim i 

neprovedenim aktivnostima donijet će se na kraju isteka sveukupnog predviđenog 

razdoblja za provedbu Akcijskog plana.  

4. Pokretanje novih znanstvenih projekata 

 Fakultetsko vijeće dalo je na svojoj sjednici 22. listopada suglasnost za pokretanja 

aktivnosti za izradu projekta „Teologija i turizam“ na prijedlog prodekana za znanost 

prof. dr. Ante Vučkovića. 

 Fakultet je omogućio dr. sc. Mihaelu Proviću sudjelovanje na edukaciji o pisanju i 

provedbi projekata u okviru programa ˝Strukturnih fondova˝, koja će se održala od 4.-

7. studenoga 2014. u Hotel Lav u Splitu.  

5. Unutarnja periodična prosudba sustava kvalitete 

 Uz prihvaćanje Pravilnika o postupku periodične prosudbe sustava osiguravanja 

kvalitete KBF-a Sveučilišta u Splitu naveden u točki 2. Fakultetsko vijeće imenovalo 

je na prijedlog Odbora za unaprjeđenje kvalitete, a na temelju čl. 7. točka 5 Pravilnika 

o kvaliteti, i čl. 4. i čl. 5. Pravilnika o postupku periodične prosudbe sustava 

osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za unutarnju prosudbu osiguranja sustava 

kvalitete.  

6. Građevinski zahvati 

 Fakultetsko vijeće na sjednici 23. travnja 2015. donijelo je odluku da se u dogovoru sa 

CBS-om pristupi izradi plana i uređenju sanitarnih čvorova na prvom katu zgrade koju 

koristi Fakultet, te radovima na popravku krova dvorišne zgrade, iznad učionica, u 

skladu s raspoloživim sredstvima Fakulteta. Riječ je o nužnim građevinskim 

zahvatima. Radovi su u tijeku. 

7. Međunarodna suradnja 

 Otvoren je Ured za međunarodnu suradnju. U akademskoj godini 2014./2015 studirale 

su na našem Fakultetu dvije studentice iz Poljske.  



 U svrhu jačanja međunarodne suradnje na Fakultetu je uveden izborni predmet 

Engleski jezik teologije I i II za koji je pokazan veliki interes studenta.  

8. Suradnja sa sveučilišnim Centrom za unaprjeđenje kvalitete 

 Odbor redovito sudjeluje na sjednicama Centra za unaprjeđenje kvaliteta što uključuje 

sudjelovanje na sjednicama i doprinos u izradi raznih dokumenata na razini Sveučilišta 

kao što su: Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete, anketni upitnici, Strategija 

sveučilišta, Pravilnika o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada, Swot 

analiza na razini sveučilišta i dr. 

9. Nedostaci u radu Odbora 

 Tijekom akademske godine 2014./2015 Odbor je održao više virtualnih sastanaka i 

savjetovanja putem elektroničke pošte, te su neki članovi Odbora sudjelovali u radu 

ostalih Povjerenstva na Fakultetu. Međutim, stjecajem okolnosti nisu održane sve 

četiri sjednice Odbora (po dvije u svakom semestru) kako ih predviđa Pravilnik o 

sustavu osiguranja kvalitete. 

 Rad u Odboru za unaprjeđenju kvalitete podrazumijeva dobro poznavanje sustava za 

osiguravanje kvalitete i obilne dokumentacije na tom području. Stoga se u tom smislu 

osjeća potreba za edukacijom članova odbora na čijem bi čelu trebala biti kompetentna 

osoba. Česta promjena članova odbora čiji mandat traje dvije godine (iako broj 

mandata nema ograničenja), uglavnom je prekratko vrijeme za kvalitetan rad na 

unaprjeđenju kvalitete.  

 


