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NAZIV 

PREDMETA 
STRUČNA PRAKSA NA PODRUČJU VJERE I KULTURE 

Kod 
KBF645 

ISVU: 209271 
Godina studija 2-5 

Nositelj/i 
predmeta 

Doc. dr. sc. Domagoj 
Runje 

Bodovna vrijednost 
(ECTS) 

3 

Suradnici 

mentor na fakultetu 

vanjski mentor u 
prihvatnoj organizaciji 

Način izvođenja 
nastave (broj sati u 
semestru) 

P S V T 

 
6 54  

Status predmeta Izborni 
Postotak primjene 
e-učenja  

30% 

OPIS PREDMETA 

Ciljevi predmeta 

1. Upoznavanje crkvenih kulturnih dobara i aktualnih vjerskih i 

kulturnih manifestacija na odabranom području. 

2. Upoznavanje rada crkvenih i i Crkvi bliskih kulturnih ustanova 

3. Stjecanje iskustva u očuvanju i prezentiranju crkvene kulturne 

baštine i suvremenoga stvaralaštva. 

4. Stjecanje iskustva na području vjerskoga i kulturnoga turizma 

Uvjeti za upis 
predmeta i 
ulazne 
kompetencije 
potrebne za 
predmet 

Ostvareno najmanje 30 ECTS bodova u prvoj godini studija.  

Očekivani ishodi 
učenja na razini 
predmeta (4-10 
ishoda učenja)  

Nakon završenog programa student će moći: 

1. predstaviti crkvenu kulturnu baštinu odabranoga područja 

2. sudjelovati u pripremi i održavanju vjerskih i kulturnih 

manifestacija 

3. služiti se suvremenim medijima u predstavljanju u promicanju 

vjerske kulture 

4. sudjelovati u organizaciji i vođenju skupina na području 

vjerskoga i kulturnoga turizma  

Sadržaj 
predmeta 
detaljno 

Stručna praksa održavat će se u dolje navedene tri nastavne baze 

KBF-a. Redoslijed održavanja prakse bit će prilagođen pojedinim 
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razrađen prema 
satnici nastave  

studentima ili grupama studenata, ali tako da svi studenti odrade 

navedene sadržaje u svakoj nastavnoj bazi. 

 

Praksa u nastavnoj bazi putnička agencija ICHTIS TRAVEL - Ichtis 

d.o.o. (20 sati) 

- uvodno upoznavanje djelatnosti nastavne baze ( 2 sata) 

- administrativna, tehnička i sadržajna priprema programa 

predstavljanja vjerske i kulturne baštine na odabranoj lokaciji  (8 sati) 

- sudjelovanje u vođenju skupine na odabranoj lokaciji (6 sati) 

- analiza održanoga programa (2) 

 

Praksa u nastavnoj bazi „Verbum d.o.o.“ (20 sati) 

- uvodno upoznavanje djelatnosti nastavne baze ( 2 sata) 

- upoznavanje ponude knjiga i ostalih artikala u knjižari „Verbum“ (2 

sata) 

- praksa rada u knjižari (pomoć zainteresiranima u kupovanju i 

odabiru knjige i drugih artikala; informiranje o sadržaju pojedinih 

naslova) (6 sati) 

- sudjelovanje u organizaciji i izvedbi kulturnih manifestacija (npr. 

Dani kršćanske kulture; Razgovor s autorom; Pjesničke večeri i sl.) 

(10 sati) 

 

Praksa u nastavnoj bazi „Laudato TV d.o.o.“ (20 sati) 

- uvodno upoznavanje djelatnosti nastavne baze ( 2 sata) 

- sudjelovanju u uređivanju programa jedne televizijske emisije, 

predstave ili reportaže (10 sati) 

- vježbanje javnoga nastupa u različitim ulogama (intervjuist, 

intervjuirana osoba, reportaža i sl.) (8 sati) 
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Praksa se može obavljati i u drugim organizacijama s kojima Fakultet 

sklopi ugovor o stručnoj praksi.  

Vrste izvođenja 
nastave: 

☐ predavanja 

☒ seminari i radionice   

☒ vježbe   

☐ on line u cijelosti 

☒ mješovito e-učenje 

☒ terenska nastava 

☒ samostalni  zadaci   

☒ multimedija  

☐ laboratorij 

☒ mentorski rad 

Obveze 
studenata 

- prisustvo na konzultacijama 

- prisustvo na aktivnostima stručne prakse 

- vođenje dnevnika stručne prakse 

- izrada izvještaja nakon odrađene stručne prakse 

Praćenje rada 
studenata 
(upisati udio u 
ECTS bodovima 
za svaku 
aktivnost tako 
da ukupni broj 
ECTS bodova 
odgovara 
bodovnoj 
vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje 

nastave  

 Istraživanj

e 

 
Praktični rad 2 

Eksperimental

ni rad 

 
Referat 

 
Dnevnik  

stručne 

prakse 

0,5 

Esej 
 Seminarsk

i rad 
 

Izvještaj o 

stručnoj 

praksi 

0,5 

Kolokviji 
 Usmeni 

ispit 

 
(Ostalo 

upisati) 

 

Pismeni ispit  Projekt  
(Ostalo 

upisati) 

 

Ocjenjivanje i 
vrjednovanje 
rada studenata 
tijekom nastave i 
na završnom 
ispitu 

Opisna ocjena vanjskog mentora 
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Obvezna 
literatura 
(dostupna u 
knjižnici i putem 
ostalih medija) 

Naslov 

Broj 

primjerak

a u 

knjižnici 

Dostupnost 

putem 

ostalih 

medija 

Topić, F. (2017.) Vjera i kultura, Glas 

Koncila, Zagreb.  
0 0 

HBK (2006.) Crkva i mediji, Glas Koncila, 

Zagreb.  
3 http://hbk.hr/ 

Mardešić, Ž.,  Hodočašće i turizam, Crkva u 

svijetu 1/1988., str. 34-41 
0 

https://hrcak.

srce.hr/ 

Dopunska 
literatura  

 

Literatura ovisi o programu aktivnosti koje studenti trebaju odraditi u 

stručnoj praksi. Određuje ju mentor u nastavnoj bazi.  

Načini praćenja 
kvalitete koji 
osiguravaju 
stjecanje 
utvrđenih ishoda 
učenja 

Praćenje kvalitete rada studenata i nastavnika na ovom predmetu 

provodi se putem anketa sukladno predmetnim aktivnostima.  

Ostalo (prema 
mišljenju 
predlagatelja) 

 

 

http://hbk.hr/
https://hrcak.srce.hr/
https://hrcak.srce.hr/

