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USVOJEN I OVJEREN Zapisnik SEDME REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOG 
VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane 7. travnja 2022. god. poslan je 1. 
lipnja 2022. god. članovima FV-a za usvajanje i ovjeru na Osmoj redovitoj 
sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja je održana 9. lipnja 2022. 

 
 

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

 
održane u četvrtak, 7. travnja  2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 15.00 sati. 
 

Prisutni: prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan; izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za 
znanost; doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu; prof. dr. sc. Ante Mateljan, prof. dr. sc. 
Marinko Vidović, prof. dr. sc. Josip Mužić,  prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Jadranka 
Garmaz, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić,  prof. dr. sc. Anđelko Domazet, prof. dr. sc. Ivica Žižić prof. 
dr. sc. Alojzije Čondić, izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. 
Edvard Punda, doc. dr. sc. Miljenka Grgić, Marko Plejić predsjednik SZ-a, Valentino Radaš, 
predstavnik studenata, Petra  Seretinek, predstavnica studenata, 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: izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić,  doc. dr. sc. Željko Tolić. doc. dr. sc. Ivan 
Macut, doc. dr. sc. Mihael Prović, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, dr. sc. Boris Vidović, mr. sc. 
Jenko Bulić te Lorena Lalić, predstavnica studenata.  Isti su se ispričali za svoj nedolazak. 
 

Na samom početku sjednice dekan je predložio članovima FV-a izmjenu Dnevnog reda, 
odnosno da se točke  3. d) PDS – Akcijski plan te točka 6. Odluka o odobrenju cjeloživotnog 
učenja povuku s Dnevnog reda.  Predloženo je da se pod točkom 9. Razno doda pod točka c) 
Izvješće sa sjednica Senata. 

Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni red, 
predložen u Pozivu na Sedmu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2021./2022., 
KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0009 od 30. ožujka 2022. s gore 
predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana. 
   
Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika Šeste redovite sjednice FV-a, održane 10. ožujka 2022. 
2. Studenti:  

a. Izmjene i dopune studijskih programa: izmjene i dopune na FTS-u; izmjene i 
dopune na preddiplomskom TKS-u i diplomskom TKS-u 

b. Prijedlog katedre Filozofije 
c. Imenovanje člana Upravnog odbora „Teofila“ iz redova nastavnika KBF-a 

3. PDS 
a. Studentska molba 
b. Izmjene i dopune Pravilnika o PDS-u 
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c. Pravilnik o mentorstvu na PDS-u 
4. Profesori 

a. Odluka o reizboru mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg 
predavača 

b. Pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 

c. Pokretanje postupka za izbor dr. sc. Ivice Jurića u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta na katedri Pastoralne teologije 

5. Raspisivanje natječaja za zamjenu v.d. voditeljice knjižnice 
6. Studentske ankete  
7. Molba za organizaciju stručnog skupa (seminara) za liječnike 
8. Uskrsnica (poklon bon) za nenastavno osoblje 
9. Razno 

a. Izvješće o održanom simpoziju 
b. Novi simpozij KBF-a 
c. Izvješće sa sjednica Senata  

  
 

1. Ovjera zapisnika Šeste redovite sjednice FV-a, održane 10. ožujka 2022. 
 

Dekan je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu i Zapisnik sa 
Šeste redovite sjednice u ak. god. 2021./2022. održane 10. ožujka 2022. 

Članovi FV na prijedlog dekana jednoglasno su  usvojili zapisnik Šeste redovite sjednice u 
ak. god. 2021./2022.  održane  10. ožujka 2022.  
 
 

2. Studenti 
 
a) Izmjene i dopune studijskih programa: izmjene i dopune na FTS-u; izmjene i 
dopune na preddiplomskom TKS-u i diplomskom TKS-u 

 
 Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap prezentirao je Prijedlog izmjena i dopuna 
studijskih programa koje su uz Mišljenje Odbora za unaprjeđenje kvalitete KBF-a članovima 
FV-a dostavljeni među materijalima za sjednicu.  

Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov naglasio je da će se za veće izmjene 
studijskih programa zatražiti potvrda Kongregacije te bi izmijenjeni studijski program trebao 
krenuti od ak. god. 2023./2024. 
 Prof. dr. sc. Marinko Vidović istakao je da je među predavačima kod nekih predmeta u 
Prijedlogu izmjena studijskih programa uočio nova imena te je upitao dekana koja je 
procedura zapošljavanja novih predavača na Fakultet. Prof. dr. sc. Mladen Parlov je odgovorio 
kako je jedan od zahtjeva Stručnog povjerenstva za reakreditaciju bio da na fakultetu bude 
više nastavnica žena te kako se ovim prijedlogom, koji je također dio petogodišnjeg Akcijskog 
plana, uvažava jedna od sugestija u procesu reakreditacije; također je dodao kako u 
provođenju tog plana ima i podršku velikog kancelara. Što se tiče same procedure, naglasio je 
da je postupak izmjene studijskih programa prošao sve zakonom predviđene procedure, te da 
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se novi predavači zapošljavaju na temelju ugovora o djelu u kojem slučaju nije potrebno 
raspisivati javni natječaj.  
 Izv. prof. dr. sc. Marija Volarevića naglasio je preopterećenost profesora i asistenta na 
Katedri Moralnog bogoslovlja te ga je shodno tome zanimalo da li će i za ostale Katedre biti 
mjerodavna ista procedura, tj. da li će i ostale katedre moći predložiti Upravi Fakulteta 
određenu osobu kao predavača. 
 Prodekan za znanost, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić istakao je da je cijela reforma 
studijskih programa rađena po preporukama reakreditacije, te da sve što se bude u 
mogućnosti provest će se na optimalan način, te da će se po potrebama katedri moći 
zapošljavati i vanjski suradnici.  
 Voditeljica  kadrovske službe Ivana Papac, dipl. iur. istakla je da je natječaj potrebno 
provoditi samo u slučajevima kad se za određenu osobu pokreće postupak za izbor u 
znanstveno nastavno ili nastavno zvanje. Kod reizbora, kao i kod vanjskih suradnika natječaj 
nije potrebno raspisivati.  
 Nakon rasprave, s 18 glasova ZA, te 3 SUZDRŽANA, sukladno članku 21. st. 8. Statuta,  
Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je 
 

ODLUKU 
 
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Integriranog Filozofsko teološkog studijskog programa. 
 
 S 19 glasova ZA, te 2 SUZDRŽANA, sukladno članku 21. st. 8. Statuta,  Fakultetsko vijeće 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je 
 

ODLUKU 
 
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Preddiplomskog Teološko katehetskog studijskog 
programa. 
  
 S 18 glasova ZA, te 3 SUZDRŽANA, sukladno članku 21. st. 8. Statuta,  Fakultetsko vijeće 
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je 
 

ODLUKU 
 
Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Diplomskog Teološko katehetskog studijskog 
programa. 
 

b) Prijedlog Katedre filozofije 
 

Prodekan za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap prezentirao je članovima FV-a dopis Katedre 
filozofije u kojem su predložene određene preinake u izvedbenom planu i eventualno 
zapošljavanje asistenata na Katedri filozofije. Također u navedenom dopisu spomenuti su i 
izborni predmeti i seminari koji bi ostali važeći u ak. god. 2022./2023. kao i u tekućoj ak. god. 

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće je na temelju članka 21. st. 18. Statuta jednoglasno  
donijelo 

 
ODLUKU 
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Usvajaju se Preinake Izvedbenog plana Katedre filozofije za ak. god. 2022./2023. 
 
 

 c) Imenovanje člana Upravnog odbora „Teofila“ iz redova nastavnika  KBF-a 
 
 Dekan fakulteta je upoznao članove Fakultetskog vijeća s izborom nove predsjednice i 
novog Upravnog odbora Udruge bivših studenata i prijatelja Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu „Teofil“. Člankom 19. Statuta navedene udruge propisano je da se Upravni 
odbor sastoji od sedam članova od kojih jednog člana imenuje Fakultetsko vijeće KBF-a iz 
redova profesora. Za člana Upravnog odbora dekan je predložio doc. dr. sc. Domagoja Runju. 

Nakon rasprave, sukladno članku 19. Statuta Udruge bivših studenata i prijatelja Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu „Teofil“ Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

 
ODLUKU 

 
Doc. dr. sc. Domagoj Runje imenuje se članom Upravnog odbora Udruge bivših studenata i 
prijatelja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu „Teofil“. 
 

 
3. PDS 

 
a) Studentska molba 

Pod točkom 3. a)  Dnevnog reda, prodekan za znanost, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić upoznao 
je članove FV-a s molbom Ivana Balte, studenta na PDS-u kojom je navedeni prijavio temu 
licencijatskog rada iz područja humanističke znanosti, polja teologije, grane crkvene povijesti 
pod naslovom „Osnivanje i prva godina djelovanja Bratovštine sv. Jeronima u Rimu za pomoć 
hrvatskim izbjeglicama (1945.)“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića. 

Mišljenjem Povjerenstva za prihvaćanje teme licencijatskog rada Ivana Balte u sastavu: 
prof. dr. sc. Marko Trogrlić (predsjednik), prof. dr. sc. Ivan Bodrožić i izv. prof. dr. sc. Josip 
Dukić (mentor) naznačeno je da se radi o vrlo važnoj temi koja je slabo istražena u hrvatskoj 
historiografiji.  

Nakon rasprave, sukladno članku 27. st. 2. Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom 
studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno 
je donijelo  
 

ODLUKU 
 

 Prihvaća se Prijava teme licencijatskog rada Ivana Balte, studenta na PDS-u iz 
područja humanističke znanosti, polja teologije, grane crkvene povijesti pod naslovom 
„Osnivanje i prva godina djelovanja Bratovštine sv. Jeronima u Rimu za pomoć hrvatskim 
izbjeglicama (1945.)“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića. 
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b) Izmjene i dopune Pravilnika o PDS-u 

Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost članovima FV-a predložio je usvajanje 
Izmjena i dopuna Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Izmjenama je uređeno da je Povjerenstvo  za 
ocjenu i obranu doktorskoga rada sastavljeno uvijek od pet članova. Također, uređeno je da 
se umjesto određenog broja izbornih predmeta, student može ostvariti do 28% ECTS 
bodova kroz druge izvannastavne aktivnosti predviđene posebnom odlukom Fakultetskog 
vijeća. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 3. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 
ODLUKU 

 
Usvajaju se izmjene i dopune Pravilnika o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
 

c) Pravilnik o mentorstvu na PDS-u 

Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, prodekan za znanost članovima FV-a predložio je usvajanje 
Pravilnika o mentorstvu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nacrt Pravilnika poslan je na uvid Povjerenstvu za izradu Statuta 
i pravilnika na uvid, te je uz određene korekcije dostavljen članovima Fakultetskog vijeća na 
usvajanje. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 2. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

Usvaja se Pravilnik o mentorstvu na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

 
4. Profesori 

a) Odluka o reizboru mr. sc. Josipa Periša u nastavno zvanje i na radno mjesto 
višeg predavača 

 

Dekan Fakulteta je obavijestio članove Fakultetskog vijeća da je među materijalima za 
sjednicu dostavljeno Skupno izvješće Stručnog povjerenstva KBF-a za reizbor mr. sc. Josipa 
Periša u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača. Navedenim Skupnim izvješćem 
utvrđeno je da pristupnik mr. sc. Josip Periš ispunjava sve minimalne zakonske uvjete za 
reizbor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu u nastavno zvanje i na radno 
mjesto višeg predavača. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu,  Fakultetsko vijeće je se 20 glasova ZA i 1 glas PROTIV donijelo 
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ODLUKU 

Izabire se mr. sc. Josip Periš u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača iz 
znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologije, znanstvene grane 
religiozne pedagogije i katehetike  na Katedri religiozne pedagogije i katehetike Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na mandat od 5 godina. 
 

 
b) Pokretanje postupka za izbor prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 

Dekan je izvijestio članove FV-a da je prof. dr. sc. Anđelko Domazet podnio molbu za 
pokretanjem postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora zbog proteka roka od 5 godina na koji je izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor.  

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

ODLUKU 

I. 

Pokrenut će se postupak izbora prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno-nastavno zvanje 
i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, na području humanističkih znanosti, 
polju teologije, grani fundamentalne teologije, pri katedri Fundamentalne teologije na KBF-u 
u Splitu. 

II. 

 Na temelju članka 22a. st. 1. imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastavne 
djelatnosti u postupku izbora prof. dr. sc. Anđelka Domazeta u znanstveno - nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Josip Mužić (predsjenik) 
2. Prof. dr. sc. Ante Mateljan (član) 
3. Prof. dr. sc. Željko Tanjić (vanjski član) 

 

c) Pokretanje postupka za izbor dr. sc. Ivice Jurića u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto docenta na Katedri Pastoralne teologije 

 

Dekan je upoznao članove FV-a sa molbom dr. sc. Ivice Jurića koji nakon proteka roka 
na koji je izabran u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda traži od FV-a da se 
pokrene postupak za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri 
Pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

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

 
ODLUKU 
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I. 

Pokrenut će se postupak izbora dr. sc. Ivana Jurića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta na području humanističkih znanosti, polju teologije, grani pastoralne 
teologije, pri katedri Pastoralne teologije na KBF-u u Splitu. 

II. 

Na temelju članka 22a. st. 1. imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastavne 
djelatnosti u postupku izbora dr. sc. Ivice Jurića u znanstveno - nastavno zvanje i na radno 
docenta u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Emanuel Petrov (predsjednik) 
2. Prof. dr. sc. Alojzije Čondić (član) 
3. Izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ (vanjski član) 

III. 

Na temelju članka 22a. st. 1. imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog 
predavanja dr. sc. Ivice Jurića u postupku izbora u znanstveno - nastavno zvanje i na radno 
docenta u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Alojzije Čondić (predsjednik) 
2. Doc. dr. sc. Mihael Prović (član) 
3. Doc. dr. sc. Edvard Punda (član) 

 
5. Raspisivanje natječaja za zamjenu za v.d. voditeljicu knjižnice 

Dekan fakulteta je obavijestio članove Fakultetskog vijeća kako je zbog 
porodiljnog/rodiljnog dopusta v.d. voditeljice knjižnice Ivane Milošević potrebno raspisati 
natječaj za zamjenu do povratka djelatnice sa porodiljnog/rodiljnog dopusta. 

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu  
jednoglasno je donijelo  

 
ODLUKU 

 
Raspisat će se javni natječaj za izbor voditelja/ice knjižnice na određeno vrijeme (do 

povratka službenice sa porodiljnog/rodiljnog dopusta) 
 
6. Studentske ankete 

Pod ovom točkom Dnevnog reda, dekan je obavijestio članove Fakultetskog vijeća o 
provedenim studentski anketama u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. Istaknuo je da je 
svaki profesor svoj osobni rezultat dobio na svoju e-mail adresu, dok je ocjene od cijelog 
nastavnog osoblja dobio on sam. Istaknuo je zadovoljstvo ocjenama koje su postigli, a koje su 
iznad prosjeka ocjena na cjelokupnom Sveučilištu. 

Apelirao je nastavno osoblje da gaje dobar odnos sa studentima te naglasio potrebu 
poštivanja unutarnjih i Sveučilišnih pravilnika kojim se regulira način provođenja nastave te 
ispitni procesi. 
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7. Molba za organizaciju stručnog skupa (seminara) za liječnike 
 

Danijela De Micheli Vitturi, dr. med., podnijela je Fakultetskom vijeću molbu kojom se od 
KBF-a traži da bude organizator seminara na temu „Elementi savjetovanja u liječničkoj 
praksi“,a koji će se održati od 29. 04. do 1. 05. 2022 u Franjevačkom samostanu u Karinu. S 
KBF-a će sudjelovati dr. sc. Gina Šparada u svojstvu voditelja ispred KBF-a, te Ivana Papac, dipl. 
iur., voditeljica kadrovske službe na KBF-u. 

Dekan Fakulteta je istakao kako financijski ovakav oblik organizacije neće opterećivati 
Fakultet jer se seminar financira kotizacijom sudionika. Prof. dr. sc. Ante Mateljan naglasio je 
da Fakultet mora imenovati odgovornu osobu koja bi ispred Fakulteta bila dio organizacije u 
navedenom seminaru. 

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu  
jednoglasno je donijelo  

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se prijedlog Danijele De Vitturi, dr. med., te će Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Splitu biti organizator seminara na temu „Elementi savjetovanja u liječničkoj 
praksi“,a koji će se održati od 29.04. do 1.05.2022 u Franjevačkom samostanu u Karinu. 

II. 

Imenuje se dr. sc. Gina Šparada s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
odgovornom osobom za organizaciju navedenog seminara. 

 

8. Uskrsnica (poklon bon) za nenastavno osoblje 

Dekan Fakulteta je podsjetio članove Fakultetskog vijeća na praksu kojom je Fakultet (osim 
u 2020. godini na početku pandemije virusa COVID-19) za Uskrsne blagdane darivao 
nenastavno osoblje poklon bonom u jednom od trgovačkih centara. Članovima FV-a predložio 
je da s navedenom praksom Fakultet nastavi i ove godine te da se nenastavno osoblje daruje 
uskrsnicom u obliku poklon bona u iznosu od 500,00 kn. 

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu  
jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Nenastavnom osoblju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu isplatiti će se 
Uskrsnica u obliku poklon bona u iznosu od 500,00 kn. 
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9. Razno 
a) Izvješće o održanom simpoziju 

Prodekan za znanost, izv. prof. dr. Josip Dukić izrazio je zadovoljstvo 27. 
međunarodnim teološkim simpozijem KBF-a koji je održan 21. ožujka 2022. Zahvalio se svima 
koji su sudjelovali, te sponzorima koji su financijski podržali ovaka događaj, značajan za našu 
instituciju. Uputio je molbu sudionicima simpozija da dostave radove svojih predavanja jer je 
u planu objava Zbornika radova. U planu je da se navedeno objavi kao suplement Znanstvenog 
časopisa „Crkva u svijetu“.  
 
 

b) Novi simpozij KBF-a 

Prodekan za znanost, izv. prof. dr. Josip Dukić naglasio je da je Fakultetsko vijeće na 
prošlo sjednici prihvatilo temu „Tiranija i sloboda: teologija u kriznim vremenima”. Pozvao je 
zainteresirane potencijalne izlagače na simpoziju da dostave nacrte svojih izlaganja na 
recenziju. Isto tako, uputio je da se razmisli o tome da simpozij bude jednodnevni, a ne 
dvodnevni kako je to do sada bila praksa. Na pitanje izv. prof. dr. sc Marija Volarevića zbog 
čega je potrebno slati sažetak predavanja na recenziju, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić je istakao 
da su pojedini izlagači na prošlom simpoziju promašili temu.  

Prof. dr. sc. Ante Mateljan naglasio je da je to uobičajena praksa, te da je on sam, na 
simpozij na koji je bio pozvan u svojstvu izlagača, morao dostaviti naslov, točke te tekst koji je 
odobrio organizacijski odbor simpozija. 

Prof. dr. sc. Marinko Vidović predložio je da se na dan održavanja simpozija studenti 
oslobode predavanja kako bi u što većem broju mogli sudjelovati u istom. 

 

c) Izvješće sa sjednica Senata 

Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Mladen Parlov izvijestio je članove FV-a da su se u 
proteklom razdoblju održale dvije sjednice Senata Sveučilišta u Splitu. Na 64. sjednici Senata, 
rektor Sveučilišta naglasio je da je više puta prozivan da zapošljava kadrove na Sveučilištu, a 
za koje ni sam ne zna. Shodno tome, a s obzirom na funkcionalnu integraciju Sveučilišta, 
pozvao je od 1. travnja 2022. na sljedeće postupanje: sve sastavnice i odjeli, Knjižnica i 
Studentski centar dostavljaju obavijest uz obrazloženje Upravi Sveučilišta odnosno rektoru, o 
svakom možebitnom zapošljavanju iz vlastitih sredstava, a što u konačnici može biti realizirano 
uz suglasnost rektora. Navedeno je odlučeno kako bi rektor imao uvid u zapošljavanje novih 
kadrova na cijelom Sveučilištu. 

Sjednica FV je završila u  16:15  sati molitvom. 
 
 
 
 
 



Zapisni€ar:

Ante Juki6, mag. iur.
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Dekan:

prof. dr. sc.  Mladen  Parlov
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KLASA: 003-08/22-06/0001
UR. BROJ : 2181-203-01-01-22-0014

Zapisnik SEDME  REDOVITE  SJEDNICE  FAKULTETSKOG  VIJECA  KBF-a  SVEUCILISTA  U  SPLITU

Odrzane 7. travnja 2022.   usvojen  i ovjeren  na Osmoj redovitoj sjednici  FV-a  u ak. god.
2021./2022.,  koja je odrzana 9.  Iipnja 2022.


