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ZAPISNIK PRVE REDOVITE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 
SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2022./2023., 

 
održane u četvrtak, 13. listopada 2022., u velikoj dvorani KBF-a, s početkom u 12:00 sati. 
 

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, v. d. dekana; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, v. d. 
prodekana za znanost; doc. dr. sc. Ante Akrap, v. d. prodekana za nastavu;  prof. dr. sc. Ante 
Mateljan, prof. dr. sc. Marinko Vidović, prof. dr. sc. Josip Mužić, prof. dr. sc. Anđelko Domazet, 
prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, prof. dr. sc. Alojzije Čondić, izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, doc. dr. 
sc. Edvard Punda, doc. dr. sc. Mihael Prović, doc. dr. sc. Emanuel Petrov, doc. dr. sc. Miljenka 
Grgić, dr. sc. Boris Vidović, mr. sc. Jenko Bulić, 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 zapisničar 
na sjednici. 

Odsutni: prof. dr. sc. Ante Vučković, prof. dr. sc. Ivica Žižić, izv. prof. dr. sc. Marijo 
Volarević, doc. dr. sc. Domagoj Runje, doc. dr. sc. Željko Tolić, doc. dr. sc. Ivan Macut, koji su 
opravdali svoj izostanak sa sjednice dok je Lorena Lalić, predstavnica studenata izostala 
neopravdano. 
 

Na samom početku sjednice v. d. dekana je predložio članovima FV-a izmjenu Dnevnog 
reda, odnosno da se povuku točke  8. Profesori a) Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu 
uvjeta na natječaju za naslovnog asistenta i b) Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu 
uvjeta na natječaju za naslovnog posljedoktoranda. Predloženo je da se pod točku 8. b) uvrsti 
Molba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju. Također, predloženo je 
uvrštavanje točke 9. Imenovanje mentora za ak. god. 2022./2023. te točke 17. b) Izvješće o 
provedenim parcijalnim izborima za SZ KBF-a. 

Na prijedlog v. d.  dekana Fakultetsko vijeće je jednoglasno usvojilo izmijenjeni Dnevni 
red, predložen u Pozivu na Prvu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 2022./2023., 
KLASA: 003-08/22-06/0001, URBROJ: 2181-203-01-01-22-0025 od 5. listopada 2022. s gore 
predloženim i prethodno navedenim izmjenama dekana. 

   
Usvojeni Dnevni red: 
 

1. Ovjera zapisnika Desete redovite sjednice FV-a, održane 8. rujna 2022. 
2. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice FV-a, održane 
3. Ovjera zapisnika Četvrte elektroničke sjednice FV-a, održane 
4. Ovjera zapisnika Druge izvanredne sjednice FV-a, održane 30. rujna 2022. 
5. Ovjera zapisnika Prve izvanredne sjednice FV-a ak. god. 2022./2023., održane 6. 

listopada 2022. 
6. Studentska pitanja: Molbe i kolizije, nadnevci konzultacija, voditelji studenata 
7. Poslijediplomski studij 
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8. Profesori  
a. Molba izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića za pokretanje postupka izbora u 

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor 
b. Molba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za pokretanje postupka izbora u 

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju 

9. Imenovanje mentora za ak. god. 2022./2023. 
10. Izbor Fakultetskih povjerenstava za mandatno razdoblje od ak. god. 2022./2023. do ak. 

god. 2024./2025. 
11. Raspisivanje internog natječaja za pročelnika katedre 
12. Izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete 
13. Međunarodna suradnja 

a. Godišnje izvješće Ureda za međunarodnu suradnju 
b. Odobravanje mobilnosti na KBF-u 

14. Plan upravljanja ljudskim resursima za ak. god. 2022.-2023. 
15. Izvješće o programima cjeloživotnog učenja 
16. Izvješće o studentskim anketama 
17. Razno 

a. Izvješće sa sjednice Senata 
b. Izvješće o provedenim parcijalnim izborima za SZ KBF-a 

 
 

1. Ovjera zapisnika Desete redovite sjednice FV-a, održane 8. rujna 2022 
 

V. d. dekana je napomenuo članovima FV-a da je među materijalima za sjednicu dostavljen 
Zapisnik sa Desete redovite sjednice u ak. god. 2021./2022. održane 8. rujna 2022. godine. 
Nakon što je predloženo usvajanje Zapisnika, članovi FV na prijedlog v. d.  dekana jednoglasno 
su  usvojili zapisnik Desete redovite sjednice u ak. god. 2021./2022.  8. rujna 2022. godine. 
 

2. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice FV-a, održane od četvrtka 22. rujna 
2022. do petka 23. rujna 2022. do 15:00 sati 
 

Među materijalima za sjednicu članovima FV-a dostavljen je i Zapisnik sa Treće 
elektroničke sjednice u ak. god. 2021./2022. održane od četvrtka, 22. rujna 2022. do petka, 
23. rujna 2022. godine u 15:00 sati. Nakon što je v. d.  dekana predložio usvajanje Zapisnika, 
članovi FV jednoglasno su  usvojili Zapisnik treće elektroničke sjednice u ak. god. 2021./2022. 
održane od četvrtka 22. rujna 2022. do petka 23. rujna 2022. godine u 15:00 sati. 
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3. Ovjera zapisnika Četvrte elektroničke sjednice FV-a, održane od utorka 27. rujna 
2022. do srijede 28. rujna 2022. do 15:00 sati 

 
Među materijalima za sjednicu članovima FV-a dostavljen je i Zapisnik sa Četvrte 

elektroničke sjednice u ak. god. 2021./2022. održane od utorka, 27. rujna 2022. do srijede, 23. 
rujna 2022. godine u 15:00 sati. Nakon što je v. d. dekana predložio usvajanje Zapisnika, 
članovi FV jednoglasno su  usvojili Zapisnik četvrte elektroničke sjednice u ak. god. 2021./2022. 
održane od utorka, 27. rujna 2022. do srijede, 23. rujna 2022. godine u 15:00 sati. 
 

4. Ovjera zapisnika Druge izvanredne sjednice FV-a, održane 30. rujna 2022. 
 
Članovima FV-a na usvajanje dostavljen je i Zapisnik sa Druge izvanredne sjednice u ak. god. 
2021./2022. održane u petak, 30. rujna 2022. godine u 12:00 sati. Nakon što je v. d. dekana 
predložio usvajanje Zapisnika, članovi FV na jednoglasno su  usvojili Zapisnik druge izvanredne 
sjednice u ak. god. 2021./2022. održane u petak, 30. rujna 2022. godine u 12:00 sati. 
 

5. Ovjera zapisnika Prve izvanredne sjednice FV-a ak. god. 2022./2023., održane 6. 
listopada 2022. 

 
V. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić napomenuo je članovima FV-a da je među 

materijalima za sjednicu i Zapisnik sa Prve izvanredne sjednice u ak. god. 2022./2023. održane 
u srijedu 6. listopada 2022. godine. nakon rasprave, a na prijedlog v. d. dekana, članovi FV 
jednoglasno su  usvojili Zapisnik prve izvanredne sjednice u ak. god. 2022./2023. održane u 
srijedu 6. listopada 2022. 

 
6. Studentska pitanja: Molbe i kolizije, nadnevci konzultacija, voditelji studenata 

 Molbe 

 Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputio student III. godine 
integriranog preddiplomskog i diplomskog FTS-a,  Florijan Mihaljević koji je od Fakultetskog 
vijeća zatražio da ga se potpuno ili djelomično oslobodi plaćanja participacije u troškovima 
studija zbog razloga navedenih u molbi. Uzevši u obzir razloge navedene u molbi, te postignute 
uspješne rezultate i ostvaren visok prosjek ocjena, v. d. dekana je, uz dogovor s ostalim 
članovima uprave Fakulteta, Fakultetskom vijeću predložio da se imenovani student oslobodi 
plaćanja preostalog dijela (2/3) participacije u troškovima školarine. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Student Florijan Mihaljević oslobađa se plaćanja preostalog dijela (2/3) participacije u 
troškovima studija za ak. god. 2022./2023. 
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Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputio student II. godine 
diplomskog TKS-a,  Miroslav Pandža koji je od Fakultetskog vijeća zatražio da ga se oslobodi 
plaćanja preostalog dijela participacije u troškovima studija zbog razloga navedenih u molbi. 
Uzevši u obzir razloge navedene u molbi, te postignute uspješne rezultate i ostvaren visok 
prosjek ocjena, v. d. dekana je, uz dogovor s ostalim članovima uprave Fakulteta, Fakultetskom 
vijeću predložio da se imenovani student oslobodi plaćanja preostalog dijela (2/3) participacije 
u troškovima školarine. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Student Miroslav Pandža oslobađa se plaćanja preostalog dijela (2/3) participacije u 
troškovima studija za ak. god. 2022./2023. 

 

V. d. prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je članove FV-a sa molbom 
koju je uputio Damir Brzica, student  I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog FTS-
a koji je od Fakultetskog vijeća zatražio da ga se oslobodi plaćanja preostalog dijela 
participacije u troškovima studija zbog razloga navedenih u molbi. Uzevši u obzir razloge 
navedene u molbi, te činjenicu da se radi o studentu koji tek počinje pohađati studij na našem 
Fakultetu, v. d. dekana je, uz dogovor s ostalim članovima uprave Fakulteta, Fakultetskom 
vijeću predložio da se imenovani student oslobodi plaćanja dijela (1/3) participacije u 
troškovima školarine. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

Student Damir Brzica oslobađa se plaćanja jednog dijela (1/3 – druga rata) participacije u 
troškovima studija za ak. god. 2022./2023. 

 

Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputila studentica Petra 
Baković, koja je od Fakultetskog vijeća zatražila a odobrenje pristupa polaganju završnog ispita 
na izvanrednom roku. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 20 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo 
je 

ODLUKU 

Studentici Petri Baković odobrava se polaganje završnog ispita na izvanrednom roku. 
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Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputila studentica Gabrijela 
Pejić, koja je od Fakultetskog vijeća zatražila a odobrenje pristupa polaganju završnog ispita 
na izvanrednom roku. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 20 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo 
je 

ODLUKU 

Studentici Gabrijeli Pejić odobrava se polaganje završnog ispita na izvanrednom roku. 

 

Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputila studentica Ivana 
Novaković, koja je od Fakultetskog vijeća zatražila odobrenje izvanrednog roka za predaju i 
obranu diplomskog rada na Integriranom preddiplomskom i diplomskom FTS-u. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  

ODLUKU 

Studentici Ivani Novaković odobrava se predaja i obrana diplomskog rada u izvanrednom roku 
na Integriranom preddiplomskom i diplomskom FTS-u. 

 

Fakultetskom vijeću KBF-a Sveučilišta u Splitu zamolbu je uputila studentica Katarina 
Mustač, koja je od Fakultetskog vijeća zatražila a odobrenje izvanrednog roka za predaju i 
obranu diplomskog rada na Diplomskom TKS-u. 

 Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 23. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 20 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo 
je  

ODLUKU 

Studentici Katarini Mustač odobrava se  obrana diplomskog rada u izvanrednom roku na 
Diplomskom TKS-u. 

 

V. d. prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap upoznao je članove FV-a sa molbom 
koju je uputio Igor Jajčević, student  I. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog FTS-
a koji je od Fakultetskog vijeća zatražio da ga se odobri izostanak predavanja zbog specifičnosti 
njegovih privatnih okolnosti. S obzirom da je člankom 40. st. 7. Pravilnika o studiranju na KBF-
u propisano da student, uz opravdanje, može izostati najviše do trećine predavanja, te da se 
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studentu koji ne opravda izostanak, ili koji izostane više od trećine predavanja, nastavnik u 
ISVU-u uskraćuje pristup ispitu.  

Nakon rasprave, Fakultetsko vijeće je donijelo zaključak da bi donošenje odluke kojom 
bi se studentu Igoru Jajčeviću odobrio izostanak sa nastave prekršio navedeni članak Pravilnika 
o studiranju na KBF-u, te da bi takva odluka bila nezakonita. 

 Kolizije 

V. d. prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap, dostavio je članovima FV-a 
sukladno članku 41. Pravilnika o studiranju na KBF-u kolizije za zimski semestar ak. god. 
2022./2023. <članovi Fakultetskog vijeća navedeno su primili na znanje. 

 Nadnevci konzultacija 

V. d. prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap, dostavio je na znanje članovima 
FV-a nadnevke konzultacija s nastavnicima za zimski semestar ak. god. 2022./2023. na znanje. 

 Voditelji studenata 

V. d. prodekana za nastavu, doc. dr. sc. Ante Akrap, sukladno članku 2. st. 2. Pravilnika 
o radu voditelja studenata, članovima Fakultetskog vijeća dostavio je prijedlog voditelja 
studenata za akademsku godinu 2022./2023. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 22. Statuta KBF-a te članka  2. st. 2. Pravilnika 
o radu voditelja studenata, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu s 20 glasova ZA i 1 PROTIV donijelo je 

ODLUKU 

I. 

Dr. sc. Dijana Mihalj imenuje se voditeljem studenata I. godine Integriranog filozofsko-
teološkog studija u ak. god. 2022./2023. 

II. 

Dr. sc. Domagoj Volarević imenuje se voditeljem studenata II. godine Integriranog filozofsko-
teološkog studija u ak. god. 2022./2023. 

III. 

Doc. dr. sc. Edvard Punda imenuje se voditeljem studenata III. godine Integriranog filozofsko-
teološkog studija u ak. god. 2022./2023. 

IV. 

Mr. sc. Franjo Frankopan Velić imenuje se voditeljem studenata IV. godine Integriranog 
filozofsko-teološkog studija u ak. god. 2022./2023. 
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V. 

Dr. sc. Boris Vidović imenuje se voditeljem studenata V. godine Integriranog filozofsko-
teološkog studija u ak. god. 2022./2023. 

VI. 

Doc. dr. sc. Domagoj Runje imenuje se voditeljem studenata I. godine Preddiplomskog 
teološko-katehetskog studija u ak. god. 2022./2023. 

VII. 

Doc. dr. sc. Emanuel Petrov imenuje se voditeljem studenata II. godine Preddiplomskog 
teološko-katehetskog studija u ak. god. 2022./2023. 

VIII. 

Dr. sc. Gina Šparada imenuje se voditeljem studenata III. godine Preddiplomskog teološko-
katehetskog studija u ak. god. 2022./2023. 

IX. 

Dr. sc. Ivica Jurić imenuje se voditeljem studenata I. godine Diplomskog teološko-katehetskog 
studija u ak. god. 2022./2023. 

X. 

Mr. sc. Jenko Bulić imenuje se voditeljem studenata II. godine Diplomskog teološko-
katehetskog studija u ak. god. 2022./2023. 

 

7. Poslijediplomski studij 
 Izvješće, mišljenje i prijedlog za prihvaćanje teme doktorskog rada lic. theol. 

Darka Rapića 

Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljeno je Izvješće, 
mišljenje i prijedlog za prihvaćanje teme doktorskog rada Darka Rapića. U skladu s člankom 
35. st. 3. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a, Povjerenstvo za 
prihvaćanje teme doktorskog rada lic. theol. Darka Rapića, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Šimun 
Bilokapić (predsjednik povjerenstva), izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (član) i prof. dr. sc. 
Stjepan Baloban (mentor i član),  predložilo je Fakultetskom vijeću prihvaćanje teme 
doktorskog rada pod naslovom „Migracije u Europi i Crkva: suvremeni izazovi migracija iz 
perspektive socijalnog nauka Crkve“.  

Nakon rasprave, na temelju članka 35. st. 4. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju KBF-a,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
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ODLUKU 

Prihvaća se tema doktorskoga rada „Migracije u Europi i Crkva: suvremeni izazovi 
migracija iz perspektive socijalnog nauka Crkve“ lic. theol. Darka Rapića, u specijalizaciji 
Kršćanstvo i suvremena kultura, na znanstvenomu području humanističkih znanosti, 
znanstvenomu polju teologije i znanstvenoj grani moralne teologije, pod mentorskim 
vodstvom prof. dr. sc. Stjepana Balobana.  

 Izvješće, mišljenje i prijedlog za prihvaćanje teme doktorskog rada lic. theol. 
Silvane Dragun 

 
Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljeno je Izvješće, 

mišljenje i prijedlog za prihvaćanje teme doktorskog rada Silvane Dragun. U skladu s člankom 
35. st. 3. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom studiju KBF-a, Povjerenstvo za 
prihvaćanje teme doktorskog rada, lic. theol. Silvane Dragun u sastavu: prof. dr. sc. Branko 
Matulić (predsjednik povjerenstva), doc. dr. sc. Edvard Punda (mentor i član) i prof. dr. sc. Ante 
Crnčević (član),  predložilo je Fakultetskom vijeću prihvaćanje teme doktorskog rada pod 
naslovom „Otajstvo kršćanske vjere u slikovnim prikazima Ive Dulčića i Ede Murtića. Teološko-
ikonografska komparativna analiza fresko-slike u Crkvi Gospe od Zdravlja u Splitu i mozaika u 
Crkvi S. Eustahija u Dobroti“.  

Nakon rasprave, na temelju članka 35. st. 4. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju KBF-a,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 

Prihvaća se tema doktorskoga rada „Otajstvo kršćanske vjere u slikovnim prikazima Ive 
Dulčića i Ede Murtića. Teološko-ikonografska komparativna analiza fresko-slike u Crkvi 
Gospe od Zdravlja u Splitu i mozaika u Crkvi S. Eustahija u Dobroti“  lic. theol. Silvane Dragun, 
u specijalizaciji Kršćanstvo i suvremena kultura, na znanstvenomu području humanističkih 
znanosti, znanstvenomu polju teologije, pod mentorskim vodstvom doc. dr. sc. Edvarda Punde 
i  i sumentora akademika dr. sc. Kuzme Kovačića, red. prof. u miru. 
 

 

 
8. Profesori 

a) Molba izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi 
izbor 

Među materijalima za sjednicu, članovima Fakultetskog vijeća KBF-a dostavljena je 
Molba izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića (KLASA: 112-01/22-01/0012 UR.BROJ: 015-22-0001) 
kojom od Fakultetskog vijeća traži da mu se zbog proteka roka od pet godina od kada je izabran 
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u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, pokrene postupak 
izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 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 i na radno mjesto 
redovitog profesora – prvi izbor iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, znanstvena 
grana crkvena povijest na Katedri Crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu za izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića 

II. 

Na temelju članka 22a. st. 1. te u skladu s člankom 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastavne 
djelatnosti u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića u znanstveno - nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (predsjenik) 
2. Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz (član) 
3. Prof. dr. sc. Josip Vrandečić (vanjski član) 

 

b) Molba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju 

 

Među materijalima za sjednicu, članovima Fakultetskog vijeća KBF-a dostavljena je 
Molba prof. dr. sc. Ivana Bodrožića (KLASA: 112-01/22-01/0013 UR.BROJ: 015-22-0001) kojom 
od Fakultetskog vijeća traži da mu se zbog proteka roka od pet godina od kada je izabran u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor, pokrene 
postupak izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u 
trajnom zvanju. 

Nakon rasprave, na temelju članka 21. st. 12. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu 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 i na radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, 
znanstvena grana patristika i kršćanska književnost pri Katedri Povijesti kršćanske literature i 
kršćanskog nauka na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu za prof. dr. sc. 
Ivana Bodrožića. 

II. 
Na temelju članka 22a. st. 1. te u skladu s člankom 35. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu nastavne djelatnosti u 
postupku izbora prof. dr. sc. Ivana Bodrožića u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u sastavu: 

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

 
 
 
9. Imenovanje mentora za ak. god. 2022./2023. 

V. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić upoznao je članove FV-a s molbom prof. dr. 
sc. Jadranke Garmaz, pročelnice Katedre Religiozne pedagogije i katehetike, za odobravanjem 
sveučilišnih vježbaonica i mentora za ak. godinu 2022./2023., koji su navedeni u molbi.  

Na prijedlog prof. dr. sc. Jadranke Garmaz, pročelnice Katedre Religiozne pedagogije i 
katehetike, Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu s 20 
glasova ZA i 1 SUZDRŽAN donijelo je  

ODLUKA 

Usvaja se molba prof. dr. sc. Jadranke Garmaz, pročelnice Katedre Religiozne pedagogije i 
katehetike, te se odobravaju sveučilišne vježbaonice i mentori za ak. godinu 2022./2023. koji 
su navedeni u molbi. 

 
10. Izbor Fakultetskih povjerenstava za mandatno razdoblje od ak. god. 2022./2023. do 

ak. god. 2024./2025. 

S obzirom da je početkom aktualne akademske godine protekao mandat dosadašnjoj 
upravi, novoizabrana uprava na čelu s v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Šimunom Bilokapićem, 
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sukladno članku 22a. st. 1.-3. uputila je Fakultetskom vijeću prijedlog imenovanja stalnih 
Fakultetskih povjerenstava i odbora.  

Nakon rasprave, na temelju članka 22a. st. 1. Statuta KBF-a, Fakultetsko vijeće Katoličkoga 
bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo 

ODLUKU 
I. 

Imenuje se Povjerenstvo za materijalno financijsko poslovanje KBF-a u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ante Mateljan, predsjednik 
 Doc. dr. sc. Emanuel Petrov 
 Dr. sc. Ivica Jurić 

 
II. 

Imenuje se Povjerenstvo za prelaske studenata s drugih učilišta u sastavu: 
 Prof. dr. sc Ivan Bodrožić, prodekan za nastavu, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Alojzije Čondić 
 Mr. sc. Josip Periš 
 Mr. sc. Franjo Frankopan Velić 
 s. Petra Mirjana Šakić, dipl. teologinja, voditeljica Studentske službe 

 
III. 

Imenuje se Povjerenstvo za nagrađivanje u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Marinko Vidović, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Anđelko Domazet 
 Doc. dr. sc. Mihael Prović 
 Dr. sc. Boris Vidović 
 s. Petra Mirjana Šakić, dipl. teologinja, voditeljica Studentske službe 

 
IV. 

Imenuje se Povjerenstvo za organiziranje znanstveno-teoloških simpozija u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prodekan za znanost, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Ante Vučković 
 Prof. dr. sc. Ivica Žižić 
 Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić 
 Doc. dr. sc. Domagoj Runje 
 Voditeljica službe poslijediplomskih studija, suradnja po potrebi 

 
V. 

Imenuje se Povjerenstvo za razredbeni ispit i upise u sastavu: 
 Doc. dr. sc. Ante Akrap, predsjednik 
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 doc. dr. sc. Domagoj Runje, prethodni prodekan za nastavu 
 Dr. sc. Boris Vidović 
 Mr. sc. Jenko Bulić 
 Dr. sc. Gina Šparada 
 Vedran Torić, prof., suradnja po potrebi 

 
VI. 

Imenuje se Povjerenstvo za poslijediplomski studij u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prodekan za znanost, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Anđelko Domazet, voditelj studija Kršćanstvo i suvremena kultura 
 Doc. dr. sc. Edvard Punda, voditelj studija Povijest teologije i kršćanskih institucija 
 Prof. dr. sc. Ante Vučković 
 Doc. dr. sc. Emanuel Petrov 
 Predstavnik studenata poslijediplomskih studija, suradnja po potrebi 

 
VII. 

Imenuje se Povjerenstvo za izradu statuta i pravilnika KBF-a u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prodekan za znanost, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Marinko Vidović 
 Dr. sc. Dijana Mihalj 
 Ante Jukić, mag. iur. 
 Marko Plejić, Predsjednik Studentskoga zbora na KBF-u 
 Ivana Papac, dipl. iur., tajnica i voditeljica kadrovske službe, suradnja po potrebi 

 
VIII. 

Imenuje se Povjerenstvo za studijske programe u sastavu: 
 Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu, predsjednik 
 Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prethodni prodekan za nastavu 
 Doc. dr. sc. Mihovil Prović 
 Dr. sc. Gina Šparada 
 Petar Balta, vanjski član 
 Voditeljica službe poslijediplomskih studija, suradnja po potrebi 

 
IX. 

Imenuje se Odbor za unapređenje kvalitete u sastavu: 
 Doc. dr. sc. Mihael Prović, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz  
 Dr. sc. Ivica Jurić  
 Jelena Burazin, prof. psihologije 
 Mate Bareta, predstavnik studenata 
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 Branimir Mađor 
 Doris Žuro, voditeljica ureda za znanstveno-istraživačke projekte 

 
 
 

X. 
Imenuje se Povjerenstvo za praćenje kvalitete poslijediplomskoga studija u sastavu: 

 Prof. dr. sc. Josip Mužić, predsjednik 
 Izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević 
 Doc. dr. sc. Ivan Macut 

 
XI. 

Imenuje se Povjerenstvo za knjižnicu u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prodekan za znanost, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Alojzije Čondić 
 Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić 
 Doc. dr. sc. Miljenka Grgić  
 Voditelja knjižnice 

 
XII. 

Imenuje se Povjerenstvo za izdavačku djelatnost u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, prodekan za znanost, predsjednik 
 Dr. sc. Domagoj Volarević, urednik Službe Božje 
 Doc. dr. sc. Željko Tolić, urednik Kačića 
 Doc. dr. sc. Miljenka Grgić 
 Dr. sc. Ivan Lovrić 

 
XIII. 

Imenuje se Povjerenstvo za natječaje u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Anđelko Domazet, predsjednik 
 Doc. dr. sc. Edvard Punda 
 Dr. sc. Boris Vidović 
 Dr. sc. Ivica Jurić 
 Dr. sc. Ivan Lović 

 
XIV. 

Imenuje se Etičko povjerenstvo u sastavu:  
 Doc. dr. sc. Emanuel Petrov 
 Dr. sc. s. Dijana Mihalj 
 Dr. sc. Domagoj Volarević 
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 Dr. sc. Boris Vidović 
 Petra Seretinek, predstavnica studenata 

 
 

XV. 
Imenuje se Povjerenstvo za unutarnju periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete u 
sastavu: 

 Prof. dr. sc. Ante Vučković, predsjednik 
 Dr. sc. Domagoj Volarević 
 Ivana Papac, dipl. iur., tajnica i voditeljica kadrovske službe  
 Dr. sc. Miro Radalj, vanjski dionik 
 Marko Plejić, predstavnik studenata 

 
XVI. 

Imenuje se Odbor za unapređenje nastave u sastavu: 
 Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu, predsjednik 
 doc. dr. sc. Mihael Prović, predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete 
 doc. dr. sc. Edvard Punda, voditelj doktorskoga studija Povijest teologije i kršćanskih 

institucija 
 s. Petra Mirjana Šakić, dipl. teologinja, voditeljica studentske službe   
 Marko Plejić, predsjednik Studentskoga zbora na KBF-u 

 
XVII. 

Imenuje se Povjerenstvo za znanstvene projekte i znanstvenu djelatnost u sastavu: 
 Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, Prodekan za znanost, predsjednik 
 Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz 
 Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić 
 Doc. dr. sc. Ivan Macut 
 Dr. sc. Domagoj Volarević 
 Doris Žuro, mag. soc., voditeljica službe za znanstveno-istraživačke projekrte, suradnja 

po potrebi 
 

XVIII. 
Imenuje se Povjerenstvo za odabir kandidata u okviru programa međunarodne mobilnosti u 
sastavu: 

 Doc. dr. sc. Ivan Macut, Erasmus koordinator 
 lic. theol. Ana Peroš, tajnica ureda za međunarodnu suradnju 
 Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu 
 Dr. sc. Angelina Gašpar, prof. engleskoga jezika 
 Marko Plejić, predstavnik Studentskoga zbora na KBF-u 
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XIX. 
Imenuje se Povjerenstvo za zaštitu od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja 
u sastavu:  

 Doc. dr. sc. Domagoj Runje; predsjednik (zamjenik: prof. dr. sc. Anđelko Domazet) 
 Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz; član (zamjenica: doc. dr. sc. Miljenka Grgić) 
 Izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević; član, (zamjenik: prof. dr. sc. Josip Mužić) 
 Ana Maria Popović, studentica (zamjenica Marija Selak) 

 
XX. 

Imenuje se Stegovno povjerenstvo u sastavu: 
 Doc. dr. sc. Željko Tolić 
 Prof. dr. sc. Josip Mužić 
 Mr. sc. Ante Rako 
 Ante Jukić, dipl. iur. 
 Ivana Papac, dipl. iur., tajnica i voditeljica kadrovske službe 

 
Početkom aktualne akademske godine protekao mandat dosadašnjoj upravi, 

novoizabrana uprava na čelu s v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Šimunom Bilokapićem, s obzirom 
da na našem Fakultetu nije osnovan Centar za cjeloživotno učenje, članovima Fakultetskog 
vijeća predložio je imenovanje koordinatora cjeloživotnog učenja, te je za navedenu funkciju 
umjesto prof. dr. sc. Jadranke Garmaz, predložio dr. sc. Ginu Šparadu. 

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

ODLUKU 

Koordinatorom programa cjeloživotnog učenja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu 
Sveučilišta u Splitu imenuje se dr. sc. Gina Šparada,  zaposlena na suradničkom zvanju 
posljedoktoranda  na Katedri Filozofije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 

 
 
 

11. Raspisivanje natječaja za pročelnike Katedre Liturgike i Katedre Crkvene povijesti 

S obzirom da je protekao rok na koji je prof. dr. sc. Ivica Žižić izabran na mjesto 
pročelnika Katedre Liturgike, te izv. prof. dr. sc. Josip Dukić na mjesto pročelnika Katedre 
Crkvene povijesti, v. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić upoznao je članove 
Fakultetskog vijeća da je potrebno raspisati natječaj za izbor pročelnika za idući mandat od 5 
godina na navedene dvije Katedre. 

Nakon rasprave, u skladu s člankom 3. st. 1. Pravilnika o radu katedri, Fakultetsko vijeće 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je donijelo  
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ODLUKU 

I. 

Raspisati će se interni natječaj za pročelnika Katedre Liturgike na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

II. 

Raspisati će se interni natječaj za pročelnika Katedre Crkvene povijesti na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 

 
 

12. Izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete 

Sukladno članku 13. st. 5. Pravilnika o sustavu za unapređenje kvalitete, među 
materijalima za sjednicu, predsjednik Odbora za unaprjeđenje kvalitete dostavio je 
Fakultetskom vijeću KBF-a godišnje Izvješće o radu Odbora. 

Nakon rasprave, u skladu s člankom 13. st. 5. Pravilnika o sustavu za unapređenje kvalitete, 
Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu jednoglasno je 
donijelo  

ODLUKU 

Usvaja se izvješće Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2021./2022. 

 

13. Međunarodna suradnja 
a) Godišnje Izvješće ureda za međunarodnu suradnju 

Doc. dr. sc. Ivan Macut, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju i Erasmus 
koordinator dostavio je članovima FV-a Izvješće Ureda za međunarodnu suradnju o radu u ak. 
g. 2021./2022. 

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

ODLUKU 

Usvaja se izvješće Ureda za međunarodnu suradnju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2021./2022. 
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b) Odobravanje mobilnosti na KBF-u 

V. d. Dekana Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić obavijestio je članove FV-a da 
je lic. theol. Ani Peroš, voditeljici službe za PDS i tajnici ureda za međunarodnu suradnju, 
odobrena odlazna mobilnost u okviru Erasmus+ programa u svrhu stručnog osposobljavanja. 
Uz suglasnost uprave Fakulteta boravit će od 17.-21. listopada 2022. u Solunu, te će sudjelovati 
na tjednu stručnog osposobljavanja na temu održivosti okoliša u visokom obrazovanju i 
digitalizacije kojeg organizira Odjel za europske obrazovne programe Aristotelovog sveučilišta 
u Solunau. 

 

14. Plan upravljanja ljudskim resursima 

V. d. dekana Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić upoznao je članove FV-a sa Planom 
upravljanja ljudskim resursima za ak. god. 2022./2023. Planom su obuhvaćeno nastavno 
osoblje, tj članovi Fakulteta kojima u ovoj ak. god. ističe rok na koji su izabrani u svoja 
znanstveno-nastavna ili suradnička zvanja. 

 

15. Izvješće o programima cjeloživotnog učenja 

Prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, koordinatorica programa cjeloživotnog učenja na KBF-u, 
članovima FV-a dostavila je Izvješće o provedenim programima u ak. god. 2021./2022. U 
izvješću je istaknut program pod nazivom “Slušanje različitih. Kako TCI pomaže u rješavanju 
konflikata i osjećaja isključenosti“.  

Sam program proveden je u razdoblju od 31. kolovoza do 4. rujna 2022. u Splitu i Sinju gdje 
je održan međunarodni Seminar „Interakcije usmjerene na temu prema Ruth C. Cohn“ (TCI).“ 

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

ODLUKU 

Usvaja se izvješće Koordinatorice programa cjeloživotnog učenja na Katoličkogam 
bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Splitu za ak. god. 2021./2022. 

 

16. Izvješće o studentski anketama 

V. d. dekana Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić izvijestio je članove FV-a da su 
pristigli rezulatati anketa studentskog vrednovanja nastavnog rada te vrednovanja rada 
stručnih službi i administrativnog osoblja. Svi nastavnici rezultate svog osobnog vrednovanja 
rada od strane studenata dobili su na svoje e-mail adrese.  Sukladno članku 9. st. 3. Pravilnika 
o studentskom vrednovanju nastavnog rada Sveučilišta u Splitu, dekan je dužan obaviti 



o   studentskom   vrednovanju   nastavnog   rada   Sveu6ili5ta   u   Splitu,   dekan  je   duzan   obaviti

vrednovanje  i  predloziti  mjere  za  poboljsanje  nastavnicima/suradnicima  koji  su  u  postupku

vrednovanja ostvarili ocjenu manju od 3.

17. Razno

a)    lzvje§€e sa sjednice senata

V.  d.  dekana  Fakulteta,  izv.  prof.  dr.  sc.  Simun  Bilokapif izvijestio je €lanove  FV-a  da su

na   prosloj   sjednici   Senata   Sveu6ilista   u   Splitu   izabrani   prorektori   na   prijedlog   rektora

Sveu€ilista,  prof.  dr.  sc.  Dragana  Ljutica.

b)    Izvje§€e a provedenim parcijalnim izborima za SZ I(BF-a

V.  d.  dekana  izvijestio  je  €lanove  FV-a  da  je  nakon   utvrdenih  nepravilnosti  u   radu

Studentskog zbora  KBF-a od strane Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti,

prof.  dr.  sc.  Mladen  Parlov  kao  dekan  Fakulteta  u  proslom  mandatnom  razdoblju  raspisao
dana  30.   kolovoza  2022.   parcijalne  izbore  koji  se  odnose  na  onaj  dio  6lanstva  za   koje  je

utvrdena nepravilnost. Izbori su provedeni u srijedu 5. Iistopada 2022. Sve postupci provedeni

su  sukladno  Pravilniku  o  provedbi  izbora  za  studentski  zbor  KBF-a  te je  dana  6.  Iistopada  na

oglasnoj ploEi i web stranici na§eg Fakulteta objavljen Zapisnik o rezultatima parcijalnih izbora

za studentski zbor na  KBF-u.  Nakon  proteka Zalbenog roka, dana  11.  Iistopada  2022.  u skladu

s €Iankom  26.  Pravilnika o provedbi izbora za studentski zbor KBF-a v.  d. dekana,  izv.  prof. dr.

sc.  Simun  Bilokapic,  proglasio je  kona6nost  izbora.

Nakon toga se za rije6 javio predsjednik SZ KBF-a, fra  Marko Plejic koji je istakao da ¢e

biti  potrebno  ponovo  provesti  parcijalne  izbore  iz  razloga  §to  su  odredeni  €lanovi  SZ  KBF-a

nakon netom  raspisanih  parcijalnih  izbora  polozili zavr§ni  ispit na  preddiplomskom Teolosko-

katehetskom  studiju.  Upisom  na  diplomski  Teolosko-katehetskom  studiju  vise  ne  mogu  biti

predstavnici  studenata  u  Studentskom  zboru  KBF-a  iz  preddiplomskog studijskog  programa,
te  fe  za  ta  mjesta  trebati  raspisati  nove  parcijalne  izbore.  S  obzirom  na  broj  studenata,

predlozio je  izmjene  Statuta  SZ  KBF-a,  kao  i  Pravilnika  o  provedbi  izbora  za  Studentski  zbor

KBF-a   kojim   bi   isti   studenti   mogli   predstavljati   studente   za   oba   studijska   programa   na

Teolo§ko-katehetskom smjeru.

Sjednica  Fvje zavrsila  u   16:30  sati  molitvom.

Zapisni6ar:

Ante Juki¢,  mag.  iur.

-     .` .,... i-:.

v.  d.  dekana  KBF-a:

zv#`sfmfo=L7c

18



 
19 

KLASA : 003-08/22-06/0001 
UR. BROJ : 2181-203-01-01-22-0033 
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2022./2023. koja je održana 10. studenog 2022. 
 




