
 
1 

USVOJEN I OVJEREN Zapisnik DESETE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOG 
VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane 8. rujna 2022. god. poslan je 5. 
listopada 2022. god. Članovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Prvoj redovitoj 
sjednici FV-a u ak. god. 2022./2023., koja je održana 13. listopada 2022. 

 
 

ZAPISNIK DESETE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 
SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2021./2022., 

 
održane u četvrtak, 8. rujna 2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 12:00 sati. 
 
Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan; izv. doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu; 
prof. dr. sc. Marinko Vidović, prof. dr. sc. Josip Mužić, prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. 
Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, izv. prof. dr. sc. Šimun 
Bilokapić, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Ivan Macut, doc. 
dr. sc. Emanuel Petrov, doc. dr. sc. Miljenka Grgić, dr. sc. Boris Vidović, , Marko Plejić 
predsjednik SZ-a, Ana Peroš, predstavnica studenata PDS-a, Ivana Papac, dipl. iur., 
predstavnica službenika i namještenika te Ante Jukić, glavni tajnik fakulteta i zapisničar na 
sjednici. 
 
Odsutni: prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost; prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. 
Jadranka Garmaz,  prof. dr. sc. Ivica Žižić, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Mihael 
Prović, doc. dr. sc. Željko Tolić, Valentino Radaš, predstavnik studenata; Petra Seretinek, 
predstavnica studenata i Lorena Lalić, predstavnica studenata. Isti su se ispričali za svoj 
nedolazak, dok je  mr. sc. Jenko Bulić  izostao neopravdano. 
 

Na samom početku sjednice dekan je predložio članovima FV-a izmjenu Dnevnog reda, 
odnosno da se ubaci točka  2. Studenti a) Studentske molbe i b) Izvješće sa provedenih 
razredbenih ispita. Predloženo je da se pod točku 3. Profesori ubaci podtočka d) Donošenje 
odluke o Izboru dr. sc. Gine Šparade u suradničko zvanje i na radno mjesto 
poslijedoktoranda. 

Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni red, 
predložen u Pozivu na Desetu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., 
KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0020 od 31. kolovoza 2022. s gore 
predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana. 

   
Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika Devete redovite sjednice FV-a, održane 6. srpnja 2022. 
2. Studenti 

a. Studentske molbe 
b. Izvješće o razredbenom ispitu i motivacijskom razgovoru 

3. Profesori:  
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a. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. 
Domagoja Runje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora 

b. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. Željka 
Tolića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 

c. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. 
Edvarda Punde u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora 

d. Donošenje odluke o Izboru dr. sc. Gine Šparade u suradničko zvanje i na radno 
mjesto poslijedoktorandice 

e. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Silvane Burilović Crnov u naslovno zvanje 
poslijedoktoranda. 

4. Izvješće tutora o radu asistenata 
5. Molba Hrvatskog katoličkog sveučilišta za vanjsku suradnju 
6. Studentske ankete 
7. Razno 

a. Izvješće o obnovi prizemlja zgrade „B“ 
b. Izvješće o provedbi natječaja za v.d. voditelja knjižnice KBF-a 
c. Izvješće o posjetu Malti 

 
 

1. Ovjera zapisnika Osme redovite sjednice FV-a, održane 9. lipnja 2022. 
 

Dekan je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu i Zapisnik sa 
Devete redovite sjednice u ak. god. 2021./2022. održane 6. srpnja 2022. godine. 

Za riječ se javio doc. dr. sc. Emanuel Petrov koji je istaknuo da njegov izostanak s prošle 
sjednice nije neopravdan zbog činjenice da su članovi FV-a neposredno prije održavanja 
sjednice na svoje e-mail adrese dobili Rješenje Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 
nepravilnosti prilikom upućivanja Poziva na sjednicu, a kojim su navedene nepravilnosti 
takvim rješenjem utvrđene kao osnovane. Dekan Fakulteta, prof dr. sc. Mladen Parlov uvažio 
je navedeno te je članovima FV-a uz izmjenu opravdanosti izostanka doc. dr. sc. Emanuela 
Petrova članovima FV-a predložio spomenuti Zapisnik na usvajanje. 

Članovi FV na prijedlog dekana jednoglasno su  usvojili zapisnik Devete redovite sjednice 
u ak. god. 2021./2022.  održane  6. srpnja 2022.  
 

 
2. Studenti: 

a. Studentske molbe 

 Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu molbu je uputio Zvonimir Frane Hajder 
koji je u akademskoj godini 2021./2022. prvu godinu završio na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. U 
svojoj molbi naveo je da je prvu godinu studija položio svih 60 ECTS bodova, te od Fakultetskog 
vijeća traži da mu se kao kandidatu  Splitsko-makarske nadbiskupije omogući prijelaz na II. 
Godinu FTS-a uz priznavanje odslušanih i položenih predmeta. 

 Nakon rasprave, u skladu s člankom 28. st. 1. Pravilnika o studiranju na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 
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ODLUKU 

Odobrava se studentu Zvonimiru Frani Hajderu prijelaz s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu te upis na II. godinu integriranog FTS-a u ak. god. 2022./2023. 

 

Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je članove FV-a sa molbom koju 
je uputila Nikolina Zuban. U svojoj molbi, od Fakultetskog vijeća traži da joj se kao gost slušač 
odobri upis te polaganje ispita s pravom stjecanja ECTS bodova iz kolegija Povijest filozofije – 
moderna i suvremena (KBT121) kod prof. dr. sc. Josipa Mužića te  Didaktika i metodika 
religioznog odgoja (KBT203) kod doc. dr. sc. Mihaela Provića i mr. sc. Jenka Bulića. O molbi 
studentice je već raspravljano na I. izvanrednoj sjednici FV-a u ovoj ak./god. održanoj 5. svibnja 
2022.  

Nakon rasprave, u skladu s člankom 10. Pravilnika o studiranju na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu s 16 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA donijelo je  

ODLUKU 

Nikolini Zuban odobrava se da kao gost slušač upiše kolegije Povijest filozofije – 
moderna i suvremena (KBT121) i Didaktika i metodika religioznog odgoja (KBT203) te da 
polaže ispit iz navedenih kolegija s pravom stjecanja ECTS bodova. 

 
 

b. Izvješće s razredbenog ispita 

Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap izvijestio je članove FV-a da je  s obzirom  na upise 
novih pristupnika u ak. godinu 2022./2023. Povjerenstvo za razredbeni ispit i upise s 
pridruženim članovima obavilo je razredbeni ispit u ponedjeljak, 5. rujna 2022. u sastavu: doc. 
dr. sc. Ante Akrap, doc. dr. sc. Domagoj Runje, dr. sc. Gina Šparada i Vedran Torić, prof., te 
motivacijski razgovor u sastavu: doc. dr. sc. Domagoj Runje, dr. sc. Gina Šparada i dr. sc. Boris 
Vidović.  

1. Razredbeni ispit: Razredbenomu ispitu pristupila su trojica kandidata, dvojica za Filozofsko-
teološki studij te jedan za Teološko-katehetski studij. Pristupnici su položilo ispit i istoga dana 
obavili motivacijski razgovor.  

2. Motivacijski razgovor: Motivacijskom razgovoru pristupilo je ukupno 10 pristupnika. Od 
toga 5 se prijavilo na FTS i 5 na TKS.  

Bodovi postignuti na temelju razgovora uneseni su u sustav Središnjega prijavnog ureda (SPU).  

Studenti su obaviješteni o datumu upisa (21. rujna 2022.) te su dobili obavijest o potrebnoj 
dokumentaciji za upise.. 

 

3. Profesori 
a. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. 

Domagoja Runje u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora 
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Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljena je Molba 
doc. dr. sc. Domagoja Runje kojom od Fakultetskog vijeća traži da se na temelju članka 21. st. 
12. Statuta pokrene postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja humanističkih 
znanosti, znanstvenog polja teologije te znanstvene grane biblijske teologije pri Katedri 
Svetoga pisma Staroga zavjeta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prije 
samog pokretanja postupka, dekan Fakulteta je sukladno članku 26. st. 4. Statuta Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu dobio pisanu suglasnost velikog kancelara za 
pokretanje postupka. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

I. 

Zatražiti će se suglasnost Sveučilišta u Splitu i prethodna suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije te znanstvene grane biblijske teologije pri 
Katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
za doc. dr. sc. Domagoja Runju.  

II. 

Na temelju članka 22a. st. 1. Statuta, imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu 
nastavne djelatnosti u postupku izbora doc. dr. sc. Domagoja Runje u znanstveno - nastavno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednog profesora u sastavu: 

 Prof. dr. sc. Marinko Vidović (predsjenik) 
 Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz (član) 
 Izv. prof. dr. sc. Božidar Mrakovčić (vanjski član) 

 

b. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. Željka 
Tolića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 

Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljena je Molba 
doc. dr. sc. Željka Tolića kojom od Fakultetskog vijeća traži da se na temelju članka 21. st. 12. 
Statuta pokrene postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, 
znanstvenog polja teologije te znanstvene grane Crkvene povijesti pri Katedri Crkvene 
povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prije samog pokretanja 
postupka, dekan Fakulteta je sukladno članku 26. st. 4. Statuta Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu dobio pisanu suglasnost velikog kancelara za pokretanje 
postupka. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 
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I. 

Zatražiti će se suglasnost Sveučilišta u Splitu i prethodna suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije te znanstvene grane Crkvene povijesti pri 
pri Katedri Crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu za doc. dr. 
sc. Željka Tolića.  

II. 

Na temelju članka 22a. st. 1. Statuta, imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu 
nastavne djelatnosti u postupku izbora doc. dr. sc. Željka Tolića u znanstveno - nastavno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednog profesora u sastavu: 

 Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić (predsjenik) 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (član) 
 Prof. dr. sc. Jure Zečević Božić (vanjski član) 

 

c. Donošenje odluke o pokretanju postupka za napredovanje doc. dr. sc. 
Edvarda Punde u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora 

Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljena je Molba 
doc. dr. sc. Edvarda Punde kojom od Fakultetskog vijeća traži da se na temelju članka 21. st. 
12. Statuta pokrene postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja humanističkih 
znanosti, znanstvenog polja teologije te znanstvene grane fundamentalne teologije pri Katedri 
Temeljnog bogoslovlja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prije samog 
pokretanja postupka, dekan Fakulteta je sukladno članku 26. st. 4. Statuta Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu dobio pisanu suglasnost velikog kancelara za 
pokretanje postupka. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

I. 

Zatražiti će se suglasnost Sveučilišta u Splitu i prethodna suglasnost Ministarstva 
znanosti i obrazovanja za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije te znanstvene grane fundamentalne 
teologije pri Katedri Temeljnog bogoslovlja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu za doc. dr. sc. Edvarda Pundu.  

II. 

Na temelju članka 22a. st. 1. Statuta, imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu 
nastavne djelatnosti u postupku izbora doc. dr. sc. Edvarda Punde u znanstveno - nastavno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednog profesora u sastavu: 
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 Prof. dr. sc. Anđelko Domazet (predsjenik) 
 Prof. dr. sc. Ante Mateljan (član) 
 Izv. prof. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač (vanjski član) 

 

d. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Gine Šparade u suradničko zvanje i na radno 
mjesto poslijedoktoranda 

Među materijalima za sjednicu, članovima Fakultetskog vijeća dostavljeno je Skupno 
izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti  dr. sc. Gine Šparade u postupku 
izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području 
društvene znanosti, znanstvenom polju psihologija, pri Katedri filozofije Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

Na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti dr. sc. Gine Šparade, 
Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, temeljem članka 21. 
st. 12. Statuta jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Dr. sc. Gina Šparada izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto posljedoktoranda 
u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju psihologija, pri Katedri 
Filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

 
e. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Silvane Burilović Crnov u naslovno zvanje 

poslijedoktoranda 

Članovima Fakultetskog vijeća, među materijalima za sjednicu dostavljena je Molba dr. sc. 
Silvane Burilović Crnov, koji sukladno članku 92. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju od članova Fakultetskog vijeća traži da joj se pokrene postupak izbora u 
suradničko zvanje poslijedoktoranda bez zaključivanja ugovora o radu (tzv. naslovno zvanje). 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 13. Statuta, te u skladu s člankom 92. st. 2. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 
I. 

Raspisati će se natječaj za izbora dr. sc. Silvane Burilović Crnov u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda bez zaključivanja ugovora o radu (tzv. naslovno zvanje) u znanstvenom 
području Humanističke znanosti, znanstvenom polju Teologija, na Katedri povijesti kršćanske 
literature i kršćanskog nauka. 

II. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor dr. sc. Silvane Burilović Crnov u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda bez zaključivanja ugovora o radu (tzv. naslovno zvanje) u sastavu: 

 Doc. dr. sc. Domagoj Runje, predsjednik 
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 Dr. sc. Dijana Mihalj, član 
 Doc. dr. sc. Tomislav Kovač, vanjski član 

 

 
4. Izvješće Tutora o radu asistenata 

Članovima Fakultetskog vijeća sukladno članku 5. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora dostavljena su izvješća tutora o radu zaposlenika KBF-a na 
suradničkim radnim mjestima asistenata.  

Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov naglasio je da u izvješću tutora prof. dr. sc. 
Ivice Žižića o radu asistenta mag. mus. Ivana Urlića krivo stoji da je isti izabran u umjetničko-
nastavno zvanje jer postupak za navedeno nije proveden, nego mag. mus. Ivan Urlić na KBF-u 
ima sklopljen ugovor o radu na suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta. 

Nakon rasprave, sukladno članku 5. st. 4. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Prihvaća se izvješće tutora doc. dr. sc. Mihaela Provića, te se pozitivnom ocjenom ocjenjuje 
nastavni rad asistenta na Katedri Kanonskog prava, mr. sc. Ante Rake. 

Nakon rasprave, sukladno članku 5. st. 4. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Prihvaća se izvješće tutora prof. dr. sc. Ante Vučkovića, te se pozitivnom ocjenom ocjenjuje 
nastavni rad asistenta na Katedri filozofije, mr. sc. Franje Frankopana Velića. 

Nakon rasprave, sukladno članku 5. st. 4. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Prihvaća se izvješće tutora prof. dr. sc. Ivice Žižića, te se pozitivnom ocjenom ocjenjuje 
nastavni rad asistenta na Katedri liturgike, mag. mus. Ivana Urlića. 

Nakon rasprave, sukladno članku 5. st. 4. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 
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Prihvaća se izvješće tutora prof. dr. sc. Marinka Vidovića, te se pozitivnom ocjenom ocjenjuje 
nastavni rad asistenta na Katedri Svetog pisma Novog zavjeta, dr. sc. Ivana Lovrića. 
 

 
 
5. Molba Hrvatskog katoličkog sveučilišta za vanjsku suradnju 

Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu uputilo je Fakultetskom vijeću KBF-a zahtjev kojim 
se traži izdavanje pisane suglasnosti za izvođenje nastave u ak. god. 2022./2023.  za 
zaposlenika KBF-a, prof. dr. sc. Antu Vučkovića. Prema Izvedbenom planu i programu, prof . 
dr. sc. Ante Vučković izvodio bi  nastavu na predmetu Teološki aspekti umiranja i smrti u 
ukupnom iznosu od 60 norma sati (30 sati predavanja) u ljetnom semestru na redovnom i 
izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 11. Statuta, Fakultetsko vijeće Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu  jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

Daje se suglasnost prof. dr. sc. Anti Vučkoviću suglasnost za izvođenje nastave na 
Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu na predmetu Teološki aspekti umiranja i smrti u 
ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. na redovnom i izvanrednom diplomskom sveučilišnom 
studiju Sestrinstvo. 

 
6. Studentske ankete 

 Među materijalima za sjednicu, članovima Fakultetskog vijeća KBF-a dostavljeni su 
rezultati studentskog vrednovanja rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova 
studentskog života u ak. god. 2021.-2022. na našem Fakultetu.  

Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima 
na navedenim anketama, koje pokazuju da je zadovoljstvo studenata KBF-a radom stručnih i 
administrativnih službi KBF-a više nego zadovoljavajuće, te su postignute iznadprosječne 
ocjene u usporedbi s Sveučilišnim prosjekom ostalih sastavnica. 

Fakultetsko vijeće KBF-a primilo je na znanje rezultate studentskog vrednovanja rada 
stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života na KBF-u u ak. god. 2021.-
2022.  

 

7. Razno 
a) Izvješće o obnovi zgrade „B“ 

Članove FV-a dekan je obavijestio o stanju radova koji se tiču obnove prizemlja zgrade 
„B“. Naglasio je da su radovi pri samom kraju te izrazio zadovoljstvo urađenim. Također, 
izvijestio je članove o troškovima radova. Ukupan iznos troškova je 433.131,00 kn. Do sada je 
od donacija u svrhu obnove prizemlja zgrade „B“ prikupljeno 380.000,00 kn, a nakon usvajanja 
rebalansa proračuna Splitsko-dalmatinske županije, očekuje se još donacija u iznosu od 



150.000,00  kn.  Dekan  je  od  planiranog  ostatka  iznosa  iznio  plan  nabave  novih  laptopa  u
obnovljenim u€ionicama.

b)   lzvje§6e o provedbi natje€aja za v.d. voditelja knjiznice KBF-a

Dekan  Fakulteta  izvijestio  j.e  €lanove  FV-a  da  se  i  nakon  ponovljenog  natje6aja  za
zamjenu v.d. voditeljice knjiznice na natjeEaj nije prijavila ni jedna osoba koja ispunjava uvjete

propisane  u  natje€aju.  Upoznao  je  €lanove  rv-a  da  je  €lankom  20.  st.  12.  istog  Zakona  o
knjiznicama  predvidena   mogu6nost  zapo§ljavanja  v,d,  voditelja  knjiznice  bez  raspisivanja

javnog natje€aja najdulje na godinu  dana ukoliko se ni  na  ponovljeni  natje€aj ne javi  ni jedan
kandidat koji ispunjava uvjete.

Medutim,  djelatnica  koja je trenutno na rodiljinom dopustu  najavila je svoj povratak
nakon 6. mjeseci od poroda, tj. krajem mjeseca listopada 2022. godine, te je uprava Fakulteta
donijela odluku da za to kratko razdoblje ne¢e uzimati zamjenu.

c)    lzvje§€e a posjeti Malti

Doc.  dr.  sc.  Domagoj  Runje dostavio je  €lanovima  FV-a izvjestaj o studijskom  posjetu
Malti u okviru Emsmus +  programa.

U  mobilnosti  odrzanoj  u  razdoblju  od  12.-16.  srpnja  2022.,  sudjelovali  su  djelatnici
Fakulteta ukljuceni u istraziva€ki projekt s Teologijom na Malti -nastavnici doc. dr. sc. Domagoj

Runje i dr. sc. Domagoj Volarevi€ te djelatnica Ureda za medunarodnu suradnju i doktorandica
lic. theol. Ana Peros.

Projekt „A Theological-Historical Comparative Analysis of Maritime-Related Spirituality
in   Malta   and   Croatia"   (Teoldsko-povijesna   usporedna   analiza   duhovnosti   povezane   s

pomorstvom na Malti i u Hrvatskoj"), odobren je u okviru European University of the Seas SEA-
EU  Research Seed Funda.

Sjednica Fvje zavr§ila u   12:40  sati  molitvom.

Zapisni€ar:

Ante Juki€,  mag.  iur.

".El

:      /LJ,-/        -

Dekan:

prof.  dr.  sc.  Mladen  Parlov

(:j("?/`rf;uft,r

K LASA : 003-08/2 2-06/0001
UR. BROJ : 2181-203-01-01-22-0027

Zapisnik  DESETE  REDOVITE  SJEDNICE  FAKULTETSKOG  VIJE€A  KBF-a  SVEuCILISTA  U  SPLITu

odrzane 6.  srpnja 2022.  usvojen  i ovjeren na  Prvoj redovitoj sjednici  FV-a u ak.  god.
2022./2023.,  koja je odrzana  13.  Iistopada 2022.
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