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I. UVOD 
 

Osiguravanje kvalitete u nastavnoj, znanstvenoistraživačkoj, umjetničkoistraživačkoj i 

stručnoj djelatnosti temeljno je usmjerenje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (dalje: Fakultet). Cilj je sustava osiguravanja kvalitete izgradnja mehanizama za 

promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, umjetnosti, 

stručnim te administrativnim djelatnostima na Fakultetu. Sustav osiguravanja kvalitete stvara 

uvjete na svim razinama Fakulteta i u suradnji unutarnjih i vanjskih dionika, a u skladu s 

načelima javnog interes za poticanje izvrsnosti i inovacije, učinkovitosti, transparentnosti te 

za promicanje kulture kvalitete, odgovornosti i suradnje. 

Osnovna djelatnost Fakulteta odnosi se na visoko obrazovanje te 

znanstvenoistraživački, umjetnički i stručni rad u znanstvenom području humanističkih 

znanosti te u umjetničkom području. Znanstvena polja koja obuhvaćaju znanstvenu djelatnost 

primarno se odnose na polje teologije, filozofije, bioetike, pedagogije i glazbe, osobito 

crkvene glazbe. Sustav upravljanja kvalitetom na Fakultetu prvenstveno se temelji na 

samovrednovanju i studentskim anketa, kao i na unutarnjim i vanjskim vrednovanjima. 

Osiguravanje kvalitete na Fakultetu kontinuiran je proces koji je integriran u uobičajeni 

nastavni i znanstvenoistraživački rad. Temelj i okvir za sustav osiguravanja kvalitete čine 

pravni propisi u području visokog obrazovanja i znanosti, pri čemu se posebno uvažavaju 

Europski standardi i smjernice u području visokog obrazovanja te osobito propisi i usmjerenja 

agencije Svete Stolice za evaluaciju i unapređivanje kvalitete na crkvenim učilištima i 

fakultetima (AVEPRO). Međutim, važno je pored obrazovanja, voditi brigu i o ostalim 

djelatnostima kao što su znanost, istraživanje te stručni rad. 

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Katoličkome bogoslovnom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu usvojilo je Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici 18. siječnja 2013. 

godine. Temeljem tog Pravilnika, nadležnost za osiguravanje kvalitete imaju Dekan, 

Fakultetsko vijeće i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete. Temeljni akti i dokumenti, osim 

Statuta i općih akata Fakulteta, čine stoga Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete te ovaj 

Priručnik za osiguravanje kvalitete. Priručnik služi kao vodič mjerodavnim tijelima i svim 

unutarnjim i vanjskim dionicima za rad na unapređenju sustava osiguravanje kvalitete te 

pregled propisanih i uobičajenih mjera i aktivnosti koje Fakultet provodi ili planira radi 

osiguravanja kvalitete. Priručnik sadrži popis standarda, ciljeva te aktivnost kao i primjere 

dobre prakse za svako od područja osiguravanja kvalitete. Priručnik je upotpunjen i kratkim 

pregledom organizacije i djelatnosti Fakulteta te opisom sustava osiguravanja kvalitete na 

Fakultetu. 

Sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu, s mjerodavnim tijelima te svim dionicima, 

uspostavljenim i planiranim praksama i pravilima, predstavlja integralni dio razvoja Fakulteta 

i instrument na ostvarenju strateškog pristupa u ostvarenju misije i vizije Fakulteta. Sustav se 

trajno evaluira i unapređuje, a kako bi odgovorio na potrebe dionika i društvene zajednice. 
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II. CILJ PRIRUČNIKA 
 

Priručnik za osiguravanje kvalitete na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu (dalje: Priručnik) ima zadaću povezati dosadašnje iskustvo i aktivnosti na 

unapređivanju kvalitete na Fakultetu te Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u 

Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) u prihvatljivu cjelinu tako da potrebne 

pojmove, standarde, postupke, planove i aktivnosti predstavi široj stručnoj javnosti te da 

posluži kao podsjetnik, uputa i pomoć svim dionicima u izgradnji i unapređivanju sustava za 

osiguravanje kvalitete te u promicanju kulture kvalitete na Fakultetu. 

Priručnik će poslužiti kao vodič za osiguravanje kvalitete na Fakultetu. No, i svi ostali 

dionici sustava za osiguravanje kvalitete, primjerice studenti, nastavnici, stručne službe, 

poslodavci i drugi, pronaći će u Priručniku pomoć za šire shvaćanje pojma kvalitete te 

djelovanje unutarnjeg sustava za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. 

Cilj Priručnika je pomoć njegovim korisnicima u:  

1. izgradnji sustava za unutarnje osiguravanje kvalitete na Fakultetu u skladu s prihvaćenim 

standardima 

2. provođenju postupaka osiguravanja kvalitete 

3. razvijanju sustava za unutarnje osiguravanje kvalitete 

4. analiziranju i povećavanju učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete 

5. izradi strateškoga plana za unapređivanje kvalitete obrazovne, znanstvenoistraživačke i 

stručne djelatnosti 

6. povećavanju kvalitete i učinkovitosti obrazovne, znanstvenoistraživačke i stručne 

djelatnosti 

7. analiziranju i procjenjivanju dojmova i ocjena dionika o kvaliteti obrazovnog procesa te 

postignutim ishodima učenja 

8. kvalitetnoj i detaljnoj izradi samoanalize Fakulteta 

9. ostvarivanju visoke razine institucionalne kvalitete i  

10. promicanju kulture kvalitete na Fakultetu.  

 

U Priručniku se razrađuju sljedeća područja osiguravanja kvalitete:  

1. Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Fakulteta. 

2. Odobrenje, nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa. 

3. Vrednovanje studentskog rada i ocjenjivanje studenata. 

4. Resursi za učenje i potpora studentima. 

5. Osiguravanje kvalitete nastavnika. 

6. Znanstvenoistraživačka djelatnost. 

7. Stručna djelatnost. 

8. Mobilnost i međunarodna suradnja. 

9. Resursi za obrazovnu, znanstvenoistraživačku i stručnu djelatnost. 

10. Informacijski sustav ustanove. 

11. Javnost djelovanja.  

 

Za svako područje osiguravanja kvalitete definiraju se:  
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● standardi - iskazi o očekivanoj razini zahtjeva i 

uvjeta prema kojima se ocjenjuje kvaliteta 

● cilj - postavljanje referentnih vrijednosti kojima 

se teži u osiguravanju kvalitete i prema kojima se određuju postignuća 

● aktivnosti - niz postupaka kojima se ostvaruju 

postavljeni ciljevi u ostvarenju kvalitete uz navođenje:  

- vrem

ena provedbe 

- tijela 

odgovornih za prijedlog/izradu (tijelo ili osoba koja je zadužena da predloži 

materijal ili započne aktivnost, odnosno da izradi prijedlog dokumenta) 

- tijela 

odgovornih za provjeru/donošenje (tijelo koje treba odobriti provođenje 

aktivnosti, usvajanje dokumenta ili donijeti druge potrebne odluke) te  

- indik

atora uspješnosti provedbe određene aktivnosti (indikator koji će predstavljati 

provjerljivu potvrdu da je aktivnost provedena; ako je potrebno može se 

navesti i način provjere indikatora uspješnosti);  

● primjeri dobre prakse - 

postojeći postupci čija primjena može unaprijediti kvalitetu obrazovne, 

znanstveno-istraživačke ili stručne djelatnosti.  

 

Unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete uređen je Pravilnikom o sustavu 

osiguravanja kvalitete.  

Fakultet će kroz svoje akte i obrazovne, znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti 

usvajati i kontinuirano razvijati postavljene standarde te će, služeći se ovim Priručnikom ili 

razvijanjem vlastitih mehanizama, težiti ka najvišim standardima kvalitete na zadovoljstvo 

svih dionika visokog obrazovanja na Fakultetu i njegovoj okolini.  

 

Priručnik se naslanja na Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, Priručnik 

za osiguravanje kvalitete Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Priručnik za 

osiguravanje kvalitete Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te ga nadograđuje 

specifičnostima Fakulteta. 
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III. KRATKI OPIS FAKULTETA 
 

1. 1
1. Povijest Fakulteta  

 

Katolički bogoslovni fakultet nasljednik je filozofsko-teoloških studija koje je prije sedam i 

pol stoljeća u glavnom gradu Hrvatske pokrenuo zagrebački biskup Stjepan II. Babonić 

(1227. - 1247.). Jedan od njegovih nasljednika, bl. Augustin Kažotić (1303. - 1322.), 

inspiriran modelom fakulteta „artium“ i teologije na Pariškom sveučilištu, utemeljio je u 

Zagrebu katedralnu školu s naglaskom na studiju klasičnih autora antike, crkvenih otaca i 

teologa skolastičkog razdoblja, o čemu svjedoči najstariji knjižni inventar.  

Poslijetridentsko sjemenište Jurja Draškovića (1563. - 1578.) s humanističkom školom i 

isusovački kolegij (1633.) na Gradecu, uz obilnu novčanu potporu biskupa Franje Erghelyja 

(1628. - 1637.) i velikog prepošta Zagrebačkog kaptola kanonika Nikole Dijaneševića, vode k 

uspostavi Akademije (1662.), koju 23. rujna 1669. car i kralj Leopold I. unosi u popis 

'generalnih studija' zemalja habsburške krune s pripadnim sveučilišnim pravima i 

povlasticama.  

Hrvatski sabor je 3. studenog 1671. god. carsku povelju ratificirao „salvistameniuribus et 

libertatibusRegniinsuovigorepermanentibus“. Program iz 1673. god. predviđa teoretski i 

praktični dio studija na katedrama filozofije, dogmatske i moralne teologije, uz koje se 

postupno organiziraju katedre kanonskog prava (1726./27.), kontroverzistike (1747./48.), 

biblijskih jezika, crkvene povijesti i govorništva (1757./58.).  

Poslije ukinuća isusovačkog reda (1773.) carica i kraljica Marija Terezija preustrojila je 

zagrebački generalni studij u „Kraljevsku akademiju znanosti“ s trima fakultetima: 

filozofskim, bogoslovnim i pravnim. Na istom prostoru nadbiskup Juraj Haulik 1853. 

organizira i dvogodišnji filozofski studij.  

Hrvatski sabor, na inicijativu biskupa Josipa Jurja Strossmayera, 11. ožujka 1869. izglasao je 

zakonski članak „ob utemeljenju sveučilišta u glavnom gradu Zagrebu“ kojim se „Vladi 

zemaljskoj nalaže, da učini shodne korake, da se nadbiskupski licej zagrebački preustroji u 

fakultet teologijski“.  

„Prilozima cijelog naroda hrvatskoga“ u Zagrebu je 1874. otvoreno moderno Hrvatsko 

sveučilište, koje po ustrojbenom zakonu od 5. siječnja iste godine i po otpisu cara i kralja 

Franje Josipa I. tri mjeseca poslije (5. travnja 1874.) „ima otvoriti potpuni (četverogodišnji) 

bogoslovni fakultet“.  

Značajna reorganizacija nastavnog plana Bogoslovnog fakulteta provedena je 1935. u skladu 

sa zahtjevima apostolske konstitucije DeusscientiarumDominus. Kongregacija za sjemeništa i 

sveučilišta 1937. god. je potvrdila novi ratiostudiorum, čime je zagrebački Bogoslovni 

fakultet izjednačila s crkvenim sveučilišnim ustanovama u svijetu.  

U poslijeratnom razdoblju, vlada NR Hrvatske početkom 1952. donosi rješenje o izbacivanju 

Rimokatoličkoga bogoslovnog fakulteta iz Sveučilišta u Zagrebu, čime je isti de factoali ne i 

de iure(Senat Sveučilišta u Zagrebu nikada nije donio odluku o isključenju KBF-a iz 

Sveučilišta) prestao biti sastavnicom istoga. Rimokatolički bogoslovni fakultet na temelju 

povijesnog i stečenog prava nastavio je djelovati punih 38 godina, isključivo kao crkvena 

visokoškolska ustanova.  

Nakon demokratskih promjena, 23. srpnja 1990. Izvršno vijeće Sabora Republike Hrvatske 

proglasilo je ništavnim rješenje Vlade NRH iz 1952. o isključenju Katoličkoga bogoslovnog 

fakulteta iz Sveučilišta u Zagrebu i utvrdilo da je isti član navedene ustanove u 2 
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neprekinutom trajanju, što će Skupština Sveučilišta u Zagrebu posebnom izjavom potvrditi 

26. veljače 1991. godine. Tim rješenjem svi akti Rimokatoličkoga bogoslovnog fakulteta 

(diplome, imenovanja profesora i sl.) koji su od 1952. do 1990. vrijedili samo pro foro 

ecclesiastico, postali su valjanima pro foro civili, sa svim posljedicama na građanskom 

području.  

Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta u 

Zagrebu potpisan je 11. ožujka 1996. god. nakon prethodnog odobrenja Sabora Republike 

Hrvatske i Kongregacije za katolički odgoj. Iz ugovora je razvidno da je Katolički bogoslovni 

fakultet vrlo specifična akademska i crkvena ustanova čija se kadrovska politika, biranje 

čelnika, izrada i potvrđivanje programa, financijska politika i ustroj fakulteta razmatraju na 

sveučilišnoj razini, ali isto tako dobivaju mišljenje i potvrdu mjerodavne crkvene vlasti.  

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 1998. godine djeluje u novim 

prostorima u Vlaškoj ulici 38 u podnožju biskupskoga grada i drevne katedrale uz koju je 

početkom 14. stoljeća započela epopeja višeg i visokog školstva u hrvatskom narodu. 

 

2. Ustrojstvo i djelatnost Fakulteta 

 

Fakultet je crkveno javno visoko učilište, koje je istovremeno u sastavu Sveučilišta u Zagrebu 

prema uvjetima iz Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u 

sastavu Sveučilišta u Zagrebu sklopljenoga 11. ožujka 1996. Katolički bogoslovni fakultet je 

kanonski priznat od Svete Stolice i slijedom toga uživa status kanonskoga crkvenog visokog 

učilišta. Organizira i izvodi sveučilišne integrirane, preddiplomske, diplomske i 

poslijediplomske studije te stručni studij. Razvija znanstveni, znanstvenoistraživački, 

nastavni, umjetnički, publicistički i stručni rad u različitim znanstvenim i stručnim 

područjima. 

Fakultet je punopravna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i djeluje u skladu sa sveučilišnim i 

crkvenim zakonima i propisima. Fakultetom upravlja Veliki kancelar, dekan i Vijeće 

fakulteta. Uz dekana Fakulteta postoje i tri prodekana: prodekan za znanost, prodekan za 

nastavu te prodekan za organizacijska pitanja i Područni studij. Stručno vijeće Fakulteta je 

Fakultetsko vijeće koje odlučuje o svim važnim pitanjima Fakulteta.  

 

2.1. Ustroj Fakulteta  
 

Ustrojbene jedinice Fakulteta jesu katedre, znanstvenonastavni i znanstvenoistraživački 

instituti, tajništvo i knjižnica.  

 

Katedre. Na Fakultetu djeluje ukupno 14 katedri:  

1. Katedra filozofije  

2. Katedra Svetoga pisma Staroga zavjeta  

3. Katedra Svetoga pisma Novoga zavjeta  

4. Katedra fundamentalne teologije  

5. Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka  

6. Katedra dogmatske teologije  

7. Katedra moralne teologije  

8. Katedra pastoralne teologije  

9. Katedra ekumenske teologije  

10. Katedra liturgike 

11. Katedra crkvene povijesti  
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12. Katedra kanonskog prava  

13. Katedra religiozne pedagogije i katehetike  

14. Katedra socijalnog nauka Crkve.  

 

Znanstvenonastavni instituti. Na Fakultetu djeluju tri znanstvenonastavna instituta: 

1. Katehetski institut na kojemu se izvodi studij Religiozne/Religijske pedagogije i katehetike. 

2. Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ na kojemu se izvodi studij Crkvene glazbe. 

3. Institut za teološku kulturu, na kojemu se izvodi stručni studij Teologije. 

 

Znanstvenoistraživački instituti. Na Fakultetu postoje četiri znanstvenoistraživačka 

instituta: 

1. Institut za crkvenu povijest 

2. Hrvatski mariološki institut 

3. Biblijski institut 

4. Institut za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“. 

 

Tajništvo Fakulteta. Tajništvo Fakulteta ustrojbena je jedinica za obavljanje 

stručnoadministrativnih poslova, a uključuje: 

- Glavno tajništvo 

- Personalnu službu 

- Tajništvo studija (tajništvo pojedinog znanstvenonastavnog instituta)  

- Studentsku referadu 

- Računovodstvo 

- Pomoćno-tehničke službe. 

 

Knjižnica Fakulteta. Fakultet posjeduje odgovarajuću knjižnicu koja je prilagođena 

nastavnicima i studentima, a opskrbljena je knjigama i časopisima i drugim pomagalima za 

uspješno obavljanje znanstvenonastavnoga, znanstvenoistraživačkoga, stručnoga i 

umjetničnoga rada na Fakultetu. 

 

U sklopu Fakulteta djeluje i Područni studij Teologija u Rijeci. Također Fakultet sponzorira i 

Teološko-katehetski studij u Zadru. Osim toga Fakultetu je afiliranai Franjevačka teologija u 

Sarajevu.  

 

 

2.2. Studijski programi  
 

Na Fakultetu se izvode dva integrirana preddiplomska i diplomska studija, dva 

preddiplomska, jedan diplomski i poslijediplomski studijski program iz područja 

humanističkih znanosti, iz polja teologije i iz polja muzike, podijeljeni u skladu s Bolonjskim 

modelom. Na Fakultetu se izvodi i jedan stručni preddiplomski studij. 

Zasada svi studijski programi mogu se studirati isključivo kao jednopredmetni. 

● Filozofsko-teološki studij je sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski 

studij. Traje pet godina (0+5) i vrijedi 300 ECTS bodova. Njegovim završetkom stječe 

se akademski naslov „magistar/magistra teologije“. Studij se izvodi samo kao redoviti. 

● Studij Religiozne pedagogije i katehetike sveučilišni je integrirani 

preddiplomski i diplomski studij. Traje pet godina (0+5) i vrijedi 300 ECTS bodova. 

Njegovim završetkom stječe se akademski naslov „magistar/magistra religiozne 
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pedagogije i katehetike“. Od ak. godine 2014./2015. ne upisuju se novi studenti na 

ovaj studijski progam. Njega su zamijenili, počevši od ak. godine 2014./2015., novi 

preddiplomski i diplomski programi religijske pedagogije i katehetike. Studij se izvodi 

samo kao redoviti. 

● Preddiplomski sveučilišni program Religijske pedagogije i katehetike traje tri 

godine i vrijedi 180 ECTS bodova. Njegovim završetkom stječe se naslov sveučilišni 

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) religijske pedagogije i 

katehetike. Studij se izvodi samo kao redoviti. 

● Diplomski sveučilišni program Religijske pedagogije i katehetike traje dvije 

godine i vrijedi 120 bodova.Njegovim završetkom stječe se naslov magistar/magistra 

religijske pedagogije i katehetike. Prva generacija upisat će taj diplomski studij ak. 

godine 2017./2018. Studij se izvodi samo kao redoviti. 

● Preddiplomski sveučilišni studij Crkvene glazbe traje četiri godine i vrijedi 240 

ECTS. Njegovim završetkom stječe se akademski naslov sveučilišni 

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) muzike. Studij se izvodi samo 

kao redoviti. 

● Stručni studij Teologije traje tri godine i vrijedi 180 ECTS. Njegovim 

završetkom stječe se naslov stručni provostupnik/prvostupnica 

(baccalaureus/baccalaurea) teologije. Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni. 

 

Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata ima 7 specijalizacija:  

- specijalizacija u filozofiji  

- specijalizacija u fundamentalnoj teologiji  

- specijalizacija u dogmatskoj teologiji  

- specijalizacija u moralnoj teologiji  

- specijalizacija u ekumenskoj teologiji  

- specijalizacija u pastoralnoj teologiji  

- specijalizacija u crkvenoj povijesti.  

 

 

2.3. Znanstveno-istraživačka djelatnost  
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost ostvaruje se putem znanstvenih projekata, organziriranjem 

znanstvenih i stručnih skupova, objavljivanjem znanstvenih i stručnih časopisa. 
 

Znanstveni projekti. Znanstvenoistraživački rad ostvaruje se redovito u okviru 

znanstvenoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih projekata. 

 

Znanstveni skupovi. Fakultet ima dugu i uspješnu tradiciju organiziranja domaćih i 

međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova na kojima popularizira znanost i vrši 

diseminaciju rezultata znanstvenih istraživanja. Uz vlastito organiziranje znanstvenih i 

stručnih skupova redovito sudjeluje u suorganizaciji istih na poziv drugih ustanova ili na 

vlastitu inicijativu.  

 

Znanstveni i stručni časopisi. Fakultet ima dugu i uspješnu tradiciju diseminacije i 

popularizacije znanosti kroz objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, rezultata istraživanja, 

recenzija, osvrta, prikaza i izvješća u znanstvenim i stručnim časopisima. Izdaje sedam (7) 

znanstvenih i stručnih časopisa:   
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- Bogoslovska smotra (od 1910. godine) – najstariji hrvatski znanstveni teološki časopis i 

jedan od najstarijih u humanističkom području; izlazi redovito četiri puta godišnje  

- Croaticachristianaperiodica(od 1977. godine) – znanstveni povijesni časopis Instituta za 

crkvenu povijest; izlazi redovito dva puta godišnje  

- Riječki teološki časopis (od 1993. godine) – znanstveni teološki časopis područnog studija 

Teologije u Rijeci, izlazi dva puta godišnje  

- Biblija danas (od 1996. godine) – stručni časopis Biblijskog instituta i Hrvatskog katoličkog 

biblijskog djela; izlazi četiri puta godišnje  

- Sveta Cecilija (od 1877. godine) – jedan od najstarijih glazbenih časopis specijaliziranih za 

crkvenu i sakralnu glazbu Instituta za crkvenu glazbu “Albe Vidaković”; izlazi dva puta 

godišnje  

- Poslušni Duhu (od 1965. godine) – znanstveni časopis za ekumensku teologiju i dijalog 

Instituta za ekumensku teologiju i dijalog „Juraj Križanić“; nema, nažalost, redovit ritam 

izlaženja  

- Spectrum – ogledi i prinosi studenata teologije (od 1967. godine) – studentski časopis; izlazi 

jednom ili dva puta godišnje.  

 

2.4. Međunarodna suradnja  
 

Fakultet je potpisao Ugovor o suradnji s Teološkim fakultetom u Ljubljani, Fuldi, Beču i 

Grazu, kao i s Teološkim fakultetom Papinskog sveučilišta Ivan Pavao II. iz Krakova, sekcija 

u Tarnowu, potpisan 2. srpnja 2013., dok su još uvijek u pripremi ugovori s nekim nama 

bliskim fakultetima u zemlji i inozemstvu. U duhu Bolonjskog procesa postoji, barem za sada, 

jedna simbolička izmjena studenata i profesora s drugim visokim učilištima u inozemstvu, 

posebno u Sloveniji i Austriji. Međunarodna suradnja ostvaruje se prije svega na u obliku 

gostujućih predavanja profesora, međunarodnih projekata u koje su uključeni neki profesori 

pojedinačno ili na razini cijele katedre, a zatim u obliku razmjene studenata. Na tragu 

Bolonjskog procesa tu bi međunarodnu suradnju trebalo još više poticati i razvijati u vidu 

sklapanja međunarodnih ugovora. 

 

3.  Sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu 

 

Pristup upravljanju kvalitetom na Fakultetu temeljen je na samovrednovanju i 

studentskim anketama, kao i unutarnjim i vanjskim vrednovanjima. Osiguravanje kvalitete 

trajni je proces koji je integriran u uobičajeni nastavni i znanstvenoistraživački rad.  

Cilj je sustava osiguravanja kvalitete izgradnja mehanizama za promicanje i postizanje 

najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, umjetnosti, stručnim te 

administrativnim djelatnostima na Fakultetu. Tijela Fakulteta odgovorna za sustav upravljanja 

kvalitetom su Fakultetsko vijeće i Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete. Sustavom 

osiguravanja kvalitete upravlja Fakultetsko vijeće. Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana 

imenuje predsjednika i članove Povjerenstva.  

Fakultetsko vijeće temeljem mišljenja Povjerenstva:  

a) donosi odluke o prihvaćanju strategije razvoja, priručnika o kvaliteti i postupaka 

za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta 

b) donosi odluke o odobravanju, periodičnom vrednovanju i izmjenama studijskih 

programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja 
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c) donosi odluke o mjerama i aktivnostima u okviru sustava osiguravanja kvalitete 

u skladu sa svojim nadležnostima i potrebama sustava osiguravanja kvalitete, 

posebice, 

- odluke o odobravanju, periodičnom vrednovanju i 

izmjenama studijskih programa kao i programa cjeloživotnog obrazovanja 

- odluke o izmjenama unutrašnjeg ustroja Fakulteta 

i ustroja radnih mjesta sukladno potrebama nastavne i znanstvenoistraživačke 

djelatnosti 

- odluke o dodatnim uvjetima za 

znanstvenonastavna i suradnička radna mjesta te druge odluke o mjerama i 

aktivnostima u okviru sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa svojim nadležnostima 

i potrebama sustava osiguravanja kvalitete. 

 

Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i dekana. Povjerenstvo čini 

najmanje šest članova. Članovi Povjerenstva jesu: 

- prodekan za nastavu i studente 

- tri predstavnika zaposlenika u 

znanstvenonastavnim nastavnim i suradničkim zvanjima 

- jedan predstavnik studenata 

- jedan predstavnik administrativnog i tehničkog 

osoblja. 

Predsjednik Povjerenstva je prodekan za nastavu i studente. Predstavnik administrativnog 

i tehničkog osoblja ujedno je i zaposlenik Ureda. 

 

Povjerenstvo planira, koordinira, provodi, prati i vrednuje mjere i aktivnosti u okviru 

osiguravanja kvalitete na Fakultetu, a osobito:  

a) Fakultetskom vijeću  

- predlaže donošenje strategijskih dokumenata i propisa za osiguravanje kvalitete 

- predlaže donošenje odluka o osiguravanju kvalitete koje su u nadležnosti Fakultetskog 

vijeća 

- podnosi periodička izvješća o svom radu i o mjerama i aktivnostima u okviru osiguravanja 

kvalitete 

- predlaže godišnji plan mjera i aktivnosti u okviru osiguravanja kvalitete 

- daje prethodno mišljenje o prijedlozima studijskih programa i programa cjeloživotnog 

učenja kao i o prijedlozima njihovih izmjena i dopuna 

b) provodi mjere i aktivnosti u okviru samovrednovanja Fakulteta  

c) razvija pokazatelje kvalitete specifične za Fakultet (npr. broj prijava s obzirom na broj 

upisnih mjesta, broj nastavnika s obzirom na broj studenata, uspješnost rada na znanstveno-

istraživačkim projektima, izlazna i dolazna mobilnost studenata, osobito iz hrvatskog 

iseljeništva, broj i kvaliteta znanstvene produkcije Fakulteta i dr.)  

d) prati i koordinira sudjelovanje dionika sustava osiguravanja kvalitete u aktivnostima 

osiguravanja kvalitete 

e) surađuje u pripremi i postupku vanjskog vrednovanja 

f) prati i vrednuje nastavne i ostale obrazovne procese, njihove materijalne i organizacijske 

uvjete, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja 

g) vrednuje kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima 

h) razvija pokazatelje unaprjeđenja kvalitete nastave (npr. postizanje planiranih ishoda učenja, 

primjena e-učenja, prolaznost, pokrivenost literaturom, zapošljivost studenata) 
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i) prati i vrednuje rad nastavnika i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu 

njihovoga unaprjeđenja 

j) prati i vrednuje učinkovitost studiranja, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njegova 

unaprjeđenja 

k) prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje potpore studentima u nastavi i 

izvannanstavnim aktivnostima 

l) prati uključivanje znanstvenonastavnog i suradničkog osoblja u raspoložive programe 

međunarodne razmjene 

m) prati i vrednuje rad djelatnika u administrativnim i stručnim službama i njihove 

kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja 

n) prati i vrednuje standardne postupke u administraciji te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu 

njihova unaprjeđenja 

o) koordinira ustrojavanje i pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja 

p) predstavlja Fakultet u sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

te provodi druge mjere i aktivnosti u okviru osiguravanja kvalitete.  

 

Povjerenstvo u svom radu surađuje s Odborom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu, Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, Agencijom za znanost i 

visoko obrazovanje te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete 

Fakulteta. 
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IV. VODIČ ZA OSIGURAVANJE KVALITETE PO PODRUČJIMA 
 

1. Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Fakulteta 

 

Standard 

Osiguravanje kvalitete na Fakultetu provodi se na temelju prihvaćenih strateških i 

programskih dokumenata i pravnih akata te pomoću prikladne organizacijske strukture za 

praćenje, osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja te znanstvenog, stručnog  i 

umjetničkoga rada.  

 

Cilj 

Sveučilište treba  donositi  strateške  i  pravne  dokumente koji  uređuju  područja  djelovanja  

u skladu sa svojom misijom i vizijom, a ujedno treba uspostaviti postupke osiguravanja 

kvalitete. Akte, dokumente i postupke potrebno je javno objaviti. Fakultet treba imati 

strateške i pravne dokumente koji su usklađeni s onima na razini Sveučilišta, a koji istodobno 

uvažavaju specifičnosti Fakulteta. Strategija razvoja donosi se za određeno razdoblje. Na 

Fakultetu se promovira kultura kvalitete, odgovornosti i suradnje na uspostavi, provedbi i 

evaluaciji sustava kvalitete i to u svakom području djelovanja - u nastavi, istraživanju, 

znanosti, umjetnosti, stručnim te administrativnim djelatnostima. Uspostavljeni mehanizmi 

osiguravanja kvalitete djeluju s jasno definiranim obavezama i postupcima osiguravanja 

kvalitete na svakoj razini. Između tih razina postoje veze, dijalog i suradnja. Osiguravanje 

kvalitete ne provodi se samo u svrhu vanjskog  vrednovanja, nego se sustav kvalitete koristi 

za promišljanje razvoja Fakulteta u skladu s misijom i vizijom Fakulteta i Sveučilišta, 

usmjerenjima AVEPRO-a (agencija Svete Stolice za evaluaciju i unapređivanje kvalitete na 

crkvenim učilištima i fakultetima -Agency for theEvaluationandPromotion of 

QualityinEcclesiasticalUniversitiesandFaculties), razvojnim potrebama Republike Hrvatske, 

dobrim međunarodnim položajem Fakulteta te kvalitetnim osobnim razvojem studenata i 

zaposlenika, a posebno se upotrebljava u postupcima odlučivanja o navedenim temama. U 

svim postupcima osiguravanja kvalitete Fakultet se vodi načelima osiguravanja kvalitete 

(načelima javnog interesa, poticanja izvrsnosti i inovacije, efikasnosti, transparentnosti) te 

prihvaćenim vrijednostima Sveučilišta (npr. jedinstvo nastave i znanstveno -istraživačkog 

rada; stvaranje, kreiranje i prijenos znanja u skladu s pedagoškim načelima; međusobno 

poštivanje i zajednički rad studenata i profesora; društvena nadležnost) i etičkim normama. 
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Aktivnost 1.1. 

Fakultet donosi strateški plan razvoja (Strategija) usklađen s misijom i vizijom Fakulteta 

(nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost, umjetničko-istraživačka djelatnost, stručna 

djelatnost, doprinos razvoju društva, međunarodna suradnja, razvoj ljudskih potencijala, e-

učenje i dr.). 
vrijeme provedbe periodično 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za izradu Strategije / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Strategija je prihvaćena od strane Fakultetskog vijeća i objavljena na 

mrežnim stranicama Fakulteta; zaposlenici i studenti Fakulteta 

sudjelovali su u raspravi i upoznati su s njezinim prioritetima (vidljivo iz 

organiziranih događaja koji služe javno raspravi) 

 
Aktivnost 1.2. 
Fakultet donosi izvješće o provedbi strategije u protekloj godini koje sadrži analizu provođenja 

strategije, objašnjenje aktivnosti i prijedloge za bolje ostvarivanje ciljeva. 
vrijeme provedbe po završetku mandata dekana 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

dekanski kolegij 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

izvješće je prihvaćeno od strane Fakultetskog vijeća i objavljeno na 

mrežnim stranicama Fakulteta 

 
Aktivnost 1.3. 

Fakultet ima usvojene pravne akte (Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete, pravilnike o 

znanstveno-nastavnim institutima i sl.) i Priručnik za osiguravanje kvalitete. 
vrijeme provedbe periodično 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za normativne akte i druga mjerodavna povjerenstva / 

Dekan 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

pravni aktiv i dokumenti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta 

u roku 8 dana od dana usvajanja (neki su objavljeni i na engleskom 

jeziku) 

 

 
Aktivnost 1.4. 
Fakultet ima uspostavljena tijela za osiguravanje kvalitete – Povjerenstvo za osiguravanje 

kvalitete. 
 

vrijeme provedbe mandat članova Povjerenstva dvije godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

odluka o izboru članova Povjerenstva objavljena na mrežnim stranicama 

Fakulteta 
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Aktivnost 1.5. 
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete ima godišnji plan aktivnosti i podnosi izvješće o radu. 

 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Plan aktivnosti i Izvješće usvojilo je Fakultetsko vijeće i objavljeni su na 

mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 1.6. 
Provodi se unutarnja prosudba učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu s 

ciljem kontinuiranog unapređenja sustava. 
 

vrijeme provedbe periodično 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanje kvalitete koje 

na prijedlog dekana imenuje Fakultetsko vijeće 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Izvješće o unutarnjoj prosudbi objavljeno na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

 

 
Aktivnost 1.7. 
Fakultetsko vijeće redovito raspravlja o osiguravanju kvalitete i provedbi Strategije Fakulteta 

na svojim sjednicama. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitetom / prodekan za nastavu / Dekan. 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

tema osiguravanja kvalitete, provedba strategije Fakulteta i izvješće 

unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete točke su dnevnog 

reda sjednica Fakultetskog vijeća 

 

 
Aktivnost 1.8. 
Fakultet je uspostavio formalna pravila etičkoga ponašanja. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Odbor za normativne akte / Etičko povjerenstvo Fakulteta. 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

donesen Etički kodeks 

 

 

Primjeri dobre prakse 

 

● Fakultet definira svoju strategiju razvoja na temelju 

Strategije Sveučilišta uvažavajući vlastite specifičnosti. 

● Fakultet ima Pravilnik o osiguravanju kvalitete koji je 

objavljen na mrežnim stranicama. 

● Plan aktivnosti Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

usvaja se na sjednicama Fakultetskog vijeća i objavljuje na mrežnim stranicama. 

● Godišnje izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

usvaja se na sjednicama Fakultetskog vijeća. 

● Predstavnici studenata sudjeluju u radu tijela Fakulteta 

koja se bave praćenjem i unapređenjem kvalitete te u radu Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete. 

 

 

2. Odobrenje, nadzor i periodično vrednovanje studijskih programa 
 

 

ODOBRENJE STUDIJSKIH PROGRAMA 
 
Aktivnost 2.1. 

Elaborat o studijskom programu sadržava sve propisane elemente, a u njegovoj su 

izradi sudjelovali svi dionici. 
vrijeme provedbe prije postupka odobravanja novog studijskog programa ili reakreditacije 

postojećeg 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan / prodekan za nastavu / Povjerenstvo za izradu elaborata. 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu je prihvaćen i pohranjen u Registru 

studijskih programa
1 

 

 
Aktivnost 2.2. 
Ishodi učenja studijskoga programa u skladu su sa zahtjevima strukovnih udruženja i tržišta 

rada, nastavnom školovanja te općim društvenim i crkvenim potrebama. 
 

vrijeme provedbe prije postupka odobravanja studijskoga programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

                                                           
1
 Registar studijskih programa – Preglednik studijskih programa MOZVAG: 

http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html 

http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
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indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu u Registru studijskih programa 

 

 
Aktivnost 2.3. 
Ishodi učenja studiijskoga programa usklađeni su s ishodima učenja srodnih studija na 

akreditiranim sveučilištima u Europskoj uniji. 
 

vrijeme provedbe prije postupka odobravanja studijskoga programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za izradu elaborata / prodekan za nastavu / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu u Registru studijskih programa 

 

 
Aktivnost 2.4. 
Ishodi učenja i opis kvalifikacije studijskoga programa i svakog predmeta svrhoviti su te jasno 

opisani. 
 

vrijeme provedbe prije postupka odobravanja studijskoga programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / Dekan / Povjerenstvo za izradu elaborata 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu u Registru studijskih programa 

 

 
Aktivnost 2.5. 
Svakom predmetu dodijeljen je određeni broj ECTS bodova raspoređen prema glavnim 

studentskim aktivnostima i opterećenju na predmetu. 
 

vrijeme provedbe prije postupka odobravanja studijskoga programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / dekan / Povjerenstvo za izradu elaborata 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

ECTS koordinator / Povjerenstvo za osiguravane kvalitete / Fakultetsko 

vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu u Registru studijskih programa 

 

 
NADZIRANJE STUDIJSKIH PROGRAMA I KVALIFIKACIJA 
Aktivnost 2.6. 
Preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studijski program mora imati 

važeću dopusnicu prije raspisivanja natječaja za upis studenta i početka izvođenja sudijskoga 

programa. 
 

vrijeme provedbe prije raspisivanja natječaja i početka izvođenja studijskoga programa 
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nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Fakultetsko vijeće 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

 
indikator uspješnosti 

za izvođenje studijskoga programa postoji pravovaljana dopusnica u 

Središnjem uredu za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu koja je dostavljanja Fakultetu 

 

 
Aktivnost 2.7. 
Studijski programi s jasno iskazanim ishodima učenja te opisom kvalifikacije javno su 

objavljeni. 
 

vrijeme provedbe prije početka akademske godine / prilikom raspisivanja natječaja za upis 

/ tijekom izvođenja studijskog programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / voditelji studija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

studijski programi pravodobno objavljeni na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

 

 
Aktivnost 2.8. 
Planira se i predlaže broj upisnih mjesta (kvota) i uvjeti za upis studenata u prvu godinu 

studija. 
 

vrijeme provedbe prije početka akademske godine u kojoj se planira upis po pozivu 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

dekanski kolegij 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

predložen broj (kvota) i uvjeti za upis studenata 

 

 
Aktivnost 2.9. 
Izvedbeni plan studijskog programa i svakog pojedinog predmeta javno je dostupan. 

 

vrijeme provedbe prije početka akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

izvedbeni plan objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 2.10. 
Izvedbeni plan studijskoga programa sadržava opće podatke o predmetu (studij, broj sati, 

ECTS, mrežna stranica predmeta, nositelji i suradnici na predmetu i dr.), opis predmeta 
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(ciljevi i očekivani ishodi učenja, sadržaj predmeta, načini izvođenja nastave, obveze studenata, 

vrjednovanje obveza studenata, literatura, ispitni rokovi, načini ocjenjivanja studenata kroz 

kontinuirano praćenje i preko ispitnih rokova) i dodatne potrebne informacije o predmetu 

(kontaktiranje s nastavnicima i dr.). 
 

vrijeme provedbe prije početka akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / voditelj studija / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

izvedbeni plan objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 2.11. 
Studijski programi provode se na način koji omogućava izvršavanje studijskih obveza svim 

profilima upisanih studenata (redoviti, izvanredni, studenti s invaliditetom, studenti 

dvopredmetnih studija, studenti uključeni u unutarnju i vanjsku mobilnost i dr.), a u skladu s 

pravilnicima o studiju i izvedbenim planom. 
 

vrijeme provedbe tijekom izvedbe nastave 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / voditelj studija / nositelji kolegija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

svim studentima omogućeno je izvršavanje studijskih obveza 

 

 
Aktivnost 2.12. 
U izvedbenom planu predviđeni su i izvode se različiti prikladni oblici nastave (npr. 

predavanja, seminari, vježbe, e-učenje i dr.) 
 

 

vrijeme provedbe tijekom izvedbe nastave 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

u izvedbenom planu studijskoga programa predviđeni su odgovarajući 

oblici nastave 

 

 
Aktivnost 2.13. 
Izvori za učenje svrsishodni su i svima dostupni. 

 

vrijeme provedbe tijekom izvedbe nastave. 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

pozitivni rezultati analize prikladnosti i dostupnosti izvora učenja 

uključujući i studentsku anketu 

 

 
Aktivnost 2.14. 
Poticanje studenata na sudjelovanje u nastavnom, stručnom i znanstveno-istraživačkom radu. 

 

vrijeme provedbe tijekom izvedbe nastave, pri izradi seminarskog, završnog ili 

diplomskog rada, u izvannastavnim aktivnostima 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / voditelji projekata / mentor 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

pročelnici katedri, prodekan za nastavu, prodekan za znanost 

 
indikator uspješnosti 

studenti demonstratori, objavljeni studentski radovi samostalno ili u 

suautorstvu s nastavnicima 

 

 
PERIODIČNI PREGLED STUDIJSKIH PROGRAMA I KVALIFIKACIJA 
Aktivnost 2.15. 
O provedbi studijskih programa izrađuju se periodična izvješća. 

 

vrijeme provedbe po završetku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / pročelnici katedri / voditelji studija/ prodekan za 

nastavu / Dekan 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

dekanovo godišnje izvješće o provedenoj nastavi i uspjesima studenata 

 
Aktivnost 2.16. 
Izvedbu studijskih programa procjenjuju studenti. 

 

vrijeme provedbe redovito, ispunjavanjem završne ankete za vrednovanje studija 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

analizirani i objavljeni rezultati procjene kvalitete izvedbe studijskih 

programa na razini Fakulteta, strateški ciljevi usklađeni s rezultatima 

 

 
Aktivnost 2.17. 
Provode se ankete i organiziraju sastanci/tribine s relevantnim predstavnicima tržišta rada i 

drugih relevantnih crkvenih i društvenih organizacija kako bi se dobile povratne informacije o 

kompetencijama završenih studenata 
 

vrijeme provedbe redovito 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, voditelji studija, prodekan za 

nastavu 
nadležnost za Dekan / Fakultetsko vijeće 
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provjeru/donošenje 

 
indikator uspješnosti 

analizirani i objavljeni rezultati procjene na razini studijskoga programa, 

strateški ciljevi usklađeni s rezultatima. 

 

 
Aktivnost 2.18. 
Studenti sudjeluju u Povjerenstvu za upravljanje kvalitetom i u svim aktivnostima vezanim za 

osiguravanje kvalitete studijskih programa 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentski zbor / Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Pravilnik o osiguravanju kvalitete na Fakultetu sadrži odredbe kojima se 

studente uključuje u sve aktivnosti vezane uz kvalitetu 

 

 
Aktivnost 2.19. 
Studente se redovito izvješćuje o rezultatima aktivnosti vezanih uz osiguravanje kvalitete 

 

vrijeme provedbe trajno 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / voditelji godišta 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

informacije objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta, tematske 

tribine sa studentima / student član povjerenstva 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Studijski programi javno su dostupni. 

- Planira se broj upisnih mjesta i uvjeti za upis studenata u prvu godinu studija. 

- Izvedbeni plan objavljuje se na mrežnoj stranici Fakulteta prije početka 

akademske godine. 

- Nastava se izvodi u skladu s izvedbenim planom. 

- Predviđeni su i izvode se različiti oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, 

praksa u školi….). 

- Studenti sudjeluju u nastavnom, stručnom i znanstvenoistraživačkom radu 

putem demonstratura, objavljivanjem radova samostalno ili u suautorstvu s 

nastavnicima… 

- Redovito se provodi studentska anketa po završetku studija. 

- Redovito se provodi studentsko vrednovanje rada nastavnika (studenska 

anketa) jedinstvenom anketom tako da se svaki nastavnik vrednuje barem jedanput 

svake tri godine. 

- Rezultati studentske ankete upotrebljavaju se u postupku izmjena i dopuna 

studijskoga programa. 

- Studenti sudjeluju u radu fakultetskih tijela (Fakultetsko vijeće, Povjerenstvo 

za osiguravanje kvalitete, Etički savjet…) 
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- U studijske programe uveden je kolegij u kojemu se studente podučava kako 

pružiti potporu studentima s invaliditetom (Vršnjačka potpora). 

 

 

3. Studentski rad i ocjenjivanje studenata 
 

Standard 

Studente treba ocjenjivati temeljem objavljenih kriterija, pravila i postupaka koji se 

kontinuirano primjenjuju i nakon svake akademske godine vrednuju i prilagođavanju. 

Ocjenjivanje studenata treba povezati s ishodima učenja. 

 

Cilj 

Ocjenjivanje je jedan od najvažnijih elemenata visokoškolskoga obrazovanja, jer 

predstavlja poveznicu između područja studiranja i dodijeljenoga akademskog stupnja. 

Ocjenjivanje treba podupirati efektivne i kreativne pristupe učenju te pouzdano mjeriti 

očekivane ishode učenja svojstvene visokoškolskom obrazovanju i specifičnom području 

izučavanja. Nadalje, ocjenjivanje treba provoditi akademskim standardima koji uključuju 

transparentnost, nepristranost i sprječavanje prijevara. Rezultate treba procjenjivati i 

analizirati te na temelju toga uvoditi redovita poboljšanja u sustav. 

Studenti trebaju biti informirani o načinu ocjenjivanja koji se rabi u njihovom programu, 

kakvim ispitima i drugim metodama ocjenjivanja podliježu, što se i kada očekuje od njih i 

koji će se kriteriji primjenjivati u ocjenjivanju njihova rada. To se odnosi na svaki kolegij 

pojedinačno na početku svakog semestra u kojem se izvodi. Izvedbenim planom trebaju biti 

jasno određene metode i tehnike ocjenjiva, rokovi, kriteriji, način bodovanja. 

 
Aktivnost 3.1. Za svaki studijski program predviđeni su i objavljeni način praćenja i 

ocjenjivanja studenata 
 

vrijeme provedbe u postupku odobravanja studijskog programa 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / voditelji studija/prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Elaborat o studijskom programu u Registru studijskih programa 

 

 
Aktivnost 3.2. Za svaki predmet objavljuju se kriteriji, pravila i postupci ocjenjivanja 

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

kriteriji, pravila i postupci ocjenjivanja objavljeni u izvedbenom planu i 

na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.3. Za svaki su predmet javno objavljuju ispitni rokovi, termini kolokvija i drugi 
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rokovi za ispunjavanje studenskih obveza. 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / prodekan za nastavu / Studentska služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

ispitni rokovi objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta, Izvedbenom 

planu i u ISVU-u 

 

 
Aktivnost 3.4. Osigurani su jednaki uvjeti za sve studente koji pristupaju ispitu na ispitnom 

roku; ocjenjivanje se provodi prema objavljenim kriterijima, kako bi se omogućilo postizanje 

usporedivih rezultata za sve studente. 
 

vrijeme provedbe pri svakom ispitnom roku i postupku kontinuiranoga praćenja 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija i ovlašteni ispitivači 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

voditelj studijskog programa / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

uvjeti i pravila  ispita objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.5. Studentima s invaliditetom omogućeni su alternativni načini polaganja ispita 

odnosno ispunjavanje zahtjeva predmeta, u skladu s njihovim specifičnim potrebama (bez 

narušavanja kvalitete i postizanja ishoda učenja). 
 

vrijeme provedbe pri svakom ispitnom roku i kontinuiranom praćenju 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelj predmeta i ovlašteni ispitivači na predmetu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

voditelj studijskog programa / prodekan za nastavu / povjerenik za 

studente s invaliditetom 

 
indikator uspješnosti 

uvjeti i pravila ispita objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.6. Propisani su postupci žalbe na rezultate ispita. 

 

vrijeme provedbe pri svakom ispitnom roku 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

postupanje po žalbi na rezultate ispita regulirano je Pravilnikom o 

studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima objavljenim na 

mrežnoj stranici Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.7. Sprječava se kršenje Etičkog kodeksa od strane studenata (prepisivanje na 



PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE 

 

25 

 

ispitima, krivotvorenje potpisa i dr.) i sankcionira prema Pravilniku o stegovnoj odgovornosti 

studenata. 
 

vrijeme provedbe tijekom studiranja 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelj predmeta i ovlašteni ispitivač na predmetu / studentska služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Stegovni sud za studente / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata javno objavljen na 

mrežnoj stranici Fakulteta; Etički kodeks Katoličkoga bogoslovnog 

fakulteta javno objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.8. Studentima je osigurana pravovremena povratna informacija o rezultatima koje 

su postigli na ispitu ili dijelu ispita usmenim, pisanim ili elektroničkim putem, a u skladu s 

propisima o zaštiti osobnih podatka. 
 

vrijeme provedbe  na svim ispitima i prilikom provođenja kontinuiranoga ocjenjivanja 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici i ovlašteni ispitivači 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

način i vrijeme objave rezultata ispita moraju studentima biti priopćeni 

najkasnije tijekom provođenja ispita 

 

 
Aktivnost 3.9. Definirani su i objavljeni postupci o završnom/diplomskom ispitu/radu za 

pojedini studijski program. 
 

vrijeme provedbe  prilikom  odobravanja studijskog programa i na početku svake 

akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelji studijskog programa / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Pravilnik o studiranju javno objavljen na mrežnim stranicama; upute za 

izradu, oblik završnog/diplomskog rada i način polaganja završnog 

ispita javno objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 3.10. Analiza rezultata koje su studenti postigli u akademskoj godini, analiza 

postizanja ishoda učenja te rezultati studentske ankete temelj su za predlaganje potrebnih 

izmjena u izvedbenom planu studija. 
 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

katedre / voditelji studijskih programa / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

zapisnik sa sjednice katedre / Stručnog kolegija / Fakultetskog vijeća s 

prijedlogom izmjena za poboljšanje izvedbenoga plana studija 
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Primjeri dobre prakse 
 

- Načini ocjenjivanja i ispitni rokovi javno su objavljeni. 

- Postupak žalbe na rezultate ispita i ocjenu propisan je odgovarajućim aktima. 

- Studentima s invaliditetom i drugim poteškoćama u učenju omogućuju se 

alternativni oblici polaganja ispita. 

- Studentima je osigurana pravovremena informacija o rezultatima pisanog 

ispita. 

 

4. Resursi za učenje i potpora studentima 
 

Standard 

Fakultet treba osigurati prikladne i potrebne obrazovne resurse za ponuđene programe 

uzimajući u obzir raznolikost studentske populacije. 

 

Cilj 

 Osim kvalificiranoga nastavnika za uspješno studiranje potrebno je osigurati i druge resurse 

koji će studentima pomoći u učenju, a nastavnicima u poučavanju. Pod resursima 

podrazumijevaju se fizički resursi, kao što su prostor, knjižnica ili računalna oprema i 

kadrovski resursi kao potpora u obliku konzultacija, administrativne službe, službe za potporu 

studentima s određenim poteškoćama i savjetovališta za studente. Sustav za podršku e-učenju 

važan je resurs za učenje i poučavanje. Svi resursi moraju biti lako dostupni studentima, 

trebaju udovoljavati njihovim potrebama. Potrebno ih je kontinuirano unapređivati u skladu s 

povratnim informacijama korisnika, odnosno Fakultet treba redovito pratiti i poboljšavati 

djelotvornost sustava potpore studentima. 

 
Aktivnost 4.1.Fakultet kontinuirano radi na povećanju kapaciteta Knjižnice u skladu s 

međunarodnim standardima o visokoškolskim knjižnicama 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine u skladu s odobrenim planom i 

programom studija 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelj Knjižnice / Knjižnično vijeće Fakulteta 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

poduzete aktivnosti na povećanju kapaciteta Knjižnice, pozitivno 

mišljenje Fakultetskog vijeća, godišnje izvješće objavljeno na mrežnim 

stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 4.2. Osiguran je dovoljan broj primjeraka obvezne literature (u klasičnom i/ili 

digitalnom obliku). 
 

vrijeme provedbe popisi literature dostavljaju se najmanje tri mjeseca prije početka 

akademske godine; nabava knjiga do početka akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / voditelj Knjižnice 

nadležnost za Knjižnično vijeće / prodekan za nastavu / Dekan 
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provjeru/donošenje 

 
indikator uspješnosti 

Potrebna literatura evidentirana u knjižničnom katalogu, učestalost 

posuđivanja literature. 

 

 
Aktivnost 4.3. Osiguran je dovoljan broj primjeraka dopunske literature (u klasičnom i/ili 

digitalnom obliku). 
 

vrijeme provedbe popisi literature se dostavljaju najmanje tri mjeseca prije početka 

akademske godine; nabava knjiga do početka akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelji kolegija / voditelj Knjižnice 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Knjižnično vijeće / prodekan za nastavu / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

potrebna literatura evidentirana u knjižničnom katalogu, učestalost 

posuđivanja literature 

 

 
Aktivnost 4.4. Osigurana je dostupnost literature i nastavnih materijala u alternativnim 

(pristupačnim) formatima za studente s invaliditetom (npr. studenti s oštećenim vidom, 

studenti sa specifičnim teškoćama učenja). 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

povjerenik za studente s invaliditetom, voditelj Knjižnice, Ured za 

studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Knjižnično vijeće / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

potrebni materijali evidentirani u knjižničnom katalogu, učestalost 

posuđivanja literature 

 

 
Aktivnost 4.5. Radno vrijeme Knjižnice usklađeno je s obvezama studenata. 

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelj Knjižnice 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna povratna informacija studenata 

 

 
Aktivnost 4.6.  Prostor čitaonice primjeren je individualnom i timskom radu, opremljen 

računalima, uređajima za kopiranje i drugom potrebnom opremom u skladu sa zahtjevima 

studija. 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelj Knjižnice / prodekan za organizacijska pitanja 

nadležnost za Dekan 
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provjeru/donošenje 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna povratna informacija studenata 

 

 
Aktivnost 4.7.  Radno vrijeme studentske referade usklađeno je s obvezama studenata. 

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / Studentska služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna informacija studenata 

 

 
Aktivnost 4.8. Osiguran je prostor za studentski zbor i studentskog pravobranitelja. 

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentski zbor / studentski pravobranitelj / prodekan za organizacijska 

pitanja 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna povratna informacija studenata 

 

 
Aktivnost 4.9. Osigurani su različiti način informiranja studenata (oglasne ploče, ažurne 

mrežne stranice, mailing liste i dr.) 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine, trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba / nositelji kolegija / Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

dobra obaviještenost studenata prema rezultatima ankete 

 

 
Aktivnost 4.10.  Prostori, usluge i informacije dostupni su i pristupačni svim studentima 

uključujući studente s invaliditetom. 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

povjerenik za osobe s invaliditetom / Studentski zbor / Studentska 

služba / nositelji kolegija / tehnička služba 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za organizacijska pitanja 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna ocjena studenata da studenti s invaliditetom studiraju bez 

ograničenja 
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Aktivnost 4.11. Osigurani su uvjeti za mobilnost studenata te informacije vezane za mobilnost.  

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine, trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / Studentska služba / prodekan za 

znanost / prodekan za nastavu 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

pozitivna ocjena studenata, pozitivno mišljenje Fakultetskog vijeća i 

Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta 

 

 
Aktivnost 4.12. Stranim i domaćim studentima osigurana je dostupnost informacija kroz 

promotivni materijal i mrežne stranice Fakulteta. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / Studentska služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

tiskanje ažuriranih materijala i brošura; pozitivna povratna informacija 

studenata, pozitivno mišljenje Fakultetskog vijeća 

 

 
Aktivnost 4.13. Osigurana je dostupnost obvezatne literature na stranom jeziku. 

 

vrijeme provedbe na početku akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelj kolegija i voditelj Knjižnice 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

obvezatna literatura na stranome jeziku evidentirana u knjižničnom 

katalogu 

 

 
Aktivnost 4.14. Osigurani su termini konzultacija za studente u trajanju od najmanje dva 

nastavna sata tjedno.  
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici i suradnici u nastavi 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

termini konzultacija utvrđeni izvedbenim planom i objavljeni na 

mrežnoj stranici Fakulteta 

 

 
Aktivnost 4.15.  Osigurani su sustavi podrške studentima, mentori za podršku studentima i 

praćenje studenata tijekom studija. 
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vrijeme provedbe tijekom studija 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelji katedre / studijskoga programa 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

dobra uspješnost studenata i prohodnost studija te pozitivna ocjena 

studenata 

 

 
Aktivnost 4.16. Osigurana je djelovanje psihološkog savjetovališta za studente Fakulteta, 

koordinatora za studente s invaliditetom i povjerenika za pastoral studenata laika. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

koordinator za podršku studentima / koordinator za studente s 

invaliditetom / povjerenik za pastoral studenata laika / Ured za podršku 

studentima Fakulteta 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

prihvaćeno godišnje izvješće o radu 

 

 
Aktivnost 4.17. Za uspješna ostvarenja u studiju studentima se dodjeljuju nagrade u skladu s 

Pravilnikom o nagradama i priznanjima. 
 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

javna dodjela nagrada 

 

 
Aktivnost 4.18. Fakultet pruža potporu studentima u njihovim izvannastavnim aktivnostima 

(sportskim, umjetničkim, izdavačkim, edukativnim, karitativnim i dr.)  
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentski zbor 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

održavanje izvannastavnih aktivnosti 

 

 
Aktivnost 4.19. Osigurani su mehanizmi za odgovore na studentske pritužbe, pitanja i 

prijedloge za poboljšanja. 
 

vrijeme provedbe trajno 
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nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studenti / Studentski zbor / studentski pravobranitelj / prodekan za 

nastavu 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

Informacije o način podnošenja pritužbi, pitanja i prijedloga dostupne 

putem službene mrežne stranice i na oglasnim pločama; odgovaranje na 

studentske upite u propisanom roku; pozitivna povratna informacija 

studenata. 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Osigurani su i dostupni različiti izvori za učenje. 

- Fakultet kontinuirano radi na povećanju knjižničnog fonda i dostupnosti 

elektroničkih baza. 

- Nabavu knjiga, periodike, baza podataka i elektroničkih izvora informacija ovisi 

o potrebama nastavnika i studenata. Periodika, baze podataka i elektronički izvori 

informacija nabavljaju se u skladu s potrebama nastavnika i studenata te financijskim 

mogućnostima Fakulteta. Knjige se nabavljaju kontinuirano, tijekom cijele akademske 

godine. 

- Vrijeme konzultacija je objavljeno, a nastavnik konzultacije održava najmanje 

jednom tjedno. 

- Fakultet dodjeljuje priznanja dekana studentima, a kriteriji dodjele propisani su 

Pravilnikom o nagradama i priznanjima.  

- Fakultet ima Studentski zbor, studentskog pravobranitelja, studentsko izborno 

predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju 

Fakultetskog vijeća. 

- Na Fakultetu postoji koordinator za studente s invaliditetom, koordinator za 

podršku studentima, koordinator za pastoral laika. Fakultet je uspostavio Ured za 

podršku studentima. 

 

5. Osiguravanje kvalitete nastavnika 
 

Standard 

Fakultet osigurava kvalitetu i stručnost svojih nastavnika. Kvalitetnim izvođenjem nastave 

nastavnici motiviraju studente, potiču njihov samostalni rad i omogućuju postizanje ishoda 

učenja. Kako bi znali koliko su u tome uspješni, nastavnici moraju dobivati povratne 

informacije o svom radu. Rad nastvnika potrebno je kontinuirano vrednovati s ciljem 

unapređivanja rada u nastavi. Nastavnicima je potrebno pružiti podršku u unapređivanju 

kompetencija za rad u nastavi. 

 

Cilj 

S obzirom da su nastavnici najvažniji obrazovni resurs dostupan svim studentima, ustanove 

visokoga obrazovanja moraju osigurati kvalitetne nastavnike koji potpuno poznaju i razumiju 

područje podučavanja, te imaju potrebne kompetencije i iskustvo za podučavanje kao i 

otvorenost prema unapređenju svojih nastavničkih kompetencija. Postupci zapošljavanja i 

izbora u znanstveno-nastavna zvanja trebaju osigurati da nastavnici, pored znanstvenih i 

stručnih, posjeduju i nastavničke kompetencije, čiji razvoj Fakultet mora osigurati. 
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PLANIRANJE NASTAVNIČKIH RESURSA 
 
Fakultet u skladu sa svojom misijom i vizijom razvoja planira razvoj nastavničkih potencijala i 

zapošljavanje, uzimajući u obzir raspoložive nastavničke resurse, studijske programe koje izvodi i 

broj studenata te planirane nove studijske programe i povećanje/smanjenje broja studenata. Također 

utvrđuje postupke dodjeljivanja nastavnih opterećenja stalno zaposlenim nastavnicima i vanjskim 

suradnicima te odobrava angažman vlastitih nastavnika na drugim ustanovama. 
Aktivnost 5.1. Prikupljaju se podaci i analizira stanje nastavničkih potencijala i opterećenje 

nastavnika u nastavi. 
 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / pročelnici katedri / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

provedena analiza prikupljenih podataka 

 

 
Aktivnost 5.2. Fakultet planira potrebe zapošljavanja i napredovanje nastavnika posvećujući 

posebnu pozornost uključivanju suradnika (asistenata i viših asistenata) u nastavni proces. 
 

vrijeme provedbe svakih pet godina / godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / pročelnici katedri / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

za sve predmete postoje kompetentni nastavnici u znanstvenonastavnom 

ili nastavnom zvanju, svi nastavnici i suradnici ravnomjerno su 

opterećeni nastavom, plan je prihvatilo Fakultetsko vijeće 

 

 
Aktivnost 5.3. Fakultet ima pravilnik o ustroju radnih mjesta. 

 

vrijeme provedbe sukladno propisima, trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Pravilnik o ustroju objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 5.4. Provodi se postupak za odobrenje sudjelovanja vlastitih nastavnika u nastavi na 

drugim ustanovama visokoga obrazovanja.  
 

vrijeme provedbe prije početka akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnik 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 



PRIRUČNIK ZA OSIGURAVANJE KVALITETE 

 

33 

 

 
indikator uspješnosti 

provodi se postupak u skladu s kriterijima Sveučilišta 

 

 
IZBOR U ZVANJE 
 
Opći uvjeti za izbor u pojedino zvanje utvrđeni su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju. Uvjete za izbor u znanstveno zvanje utvrđuje Nacionalno vijeće za znanost, a 

minimalne uvjete u pogledu obrazovnog, nastavnoga i stručnoga rada za izbor u znanstvenonastavno 

i nastavno zvanje propisuje Rektorski zbor. 
Aktivnost 5.5.  Izbor nastavnika i suradnika u zvanja i na radna mjesta provodi se u skladu s 

propisima, a prema odluci Fakultetskog vijeća.  
 

vrijeme provedbe prije zapošljavanja ili izbora za više zvanje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

izbori u zvanja i zapošljavanje provode se propisanim postupkom, 

zapošljavanje je usklađeno s Pravilnikom o ustroju 

 

 
Aktivnost 5.6. Uz postojeće zakonom utvrđene uvjete za izbor u znanstveno-nastavna i 

umjetničko-nastavna zvanja Fakultet može propisati i dodatne uvjete za izbor.  
 

vrijeme provedbe prije raspisivanja natječaja za zapošljavanje ili izbor / reizbor 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

dekanski kolegij 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

dodatni uvjeti za izbor / reizbor objavljeni na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

 

 
Aktivnost 5.7. Prilikom izbora u više zvanje ili reizbora izdaje se Potvrda o provedenom 

istraživanju kvalitete nastavnoga rada na temelju studentske ankete (sveučilišna anketa za 

procjenu rada nastavnika).  
 

vrijeme provedbe prije izbora u više zvanje ili reizbora 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

natječajna dokumentacija sadrži potvrdu o rezultatima provedene 

studentske ankete 

 

 
RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA 
 
Fakultet ima razrađene metode utvrđivanja i provjere kvalificiranosti i kompetentnosti nastavnoga 
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osoblja. Na temelju dobivenih rezultata uvode se poboljšanja u sustav. Metode su usklađene sa 

specifičnostima Fakulteta i odgovarajućim pravnim aktima. 
Aktivnost 5.8. Suradnicima u nastavi i novozaposlenom nastavnom osoblju osigurava se 

mogućnost razvijanja kompetencija za rad u nastavi. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

redovito održavanje radionica, seminara i ostalih oblika dodatnoga 

usavršavanja za stjecanje kompetencija za rad u nastavi 

 

 
Aktivnost 5.9. Nastavnom osoblju omogućuje se trajno osposobljavanje i unapređivanje 

kompetencija za rad u nastavi.  
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

redovito održavanje radionica za unapređivanje kompetencija za rad u 

nastavi 

 

 
Aktivnost 5.10.  U skladu s rezultatima studentske ankete i drugih oblika evaluacije nagrađuju 

se iznimno uspješni nastavnici odnosno provodi postupak poboljšanja kvalitete nastavničkog 

rada, a u skladu s općim aktom Fakulteta. 
 

vrijeme provedbe nakon provedene evaluacije kvalitete nastavničkog rada 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

općim aktom utvrđena pravila nagrađivanja odnosno poboljšanja 

kvalitete nastavničkog rada 

 

 
Aktivnost 5.11. Potiče se unapređenje kompetencija za e-učenje. 

 

vrijeme provedbe trajno, prema planu 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici i suradnici / povjerenik za e-učenje 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

pohađanje edukacija za razvoj kompetencija za e-učenje, nagrađivanje 

e-kolegija, izrada strategije za poticanje e-učenja 
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VREDNOVANJE RADA NASTAVNIKA 
 
Rad nastavnika redovito se vrednuje temeljem objavljenih kriterija, pravila i postupaka. Vrednovanje 

rada nastavnike u području nastavnog rada provodi se putem studentske ankete za vrednovanje rada 

nastavnika, samovrednovanja nastavnika i na druge pogodne načine. Oblici vrednovanja ne provode 

se svake godine već u ciklusima od tri godine. Prijedlog može dati i sam nastavnik. Studentsko 

vrednovanje rada nastavnika provodi se najmanje svake tri godine. Na temelju dobivenih rezultata 

uvode se poboljšanja u sustav. 
Aktivnost 5.12. Rad nastavnika vrednuju studenti putem studentske Ankete za procjenu rada 

nastavnika. 
 

vrijeme provedbe prema godišnjem planu, a minimalno jednom u tri godine za svakog 

nastavnika 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete u suradnji s Uredom za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta 

 
indikator uspješnosti 

provedena standardizirana sveučilišna anketa 

 

 
Aktivnost 5.13. Provodi se analiza rezultata studentske ankete za procjenu rada nastavnika.  

 

vrijeme provedbe nakon dobivenih rezultata ankete 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

izvješće o provedenoj analizi prezentirano Fakultetskom vijeću 

 

 
Aktivnost 5.14. Fakultet poduzima mjere unaprjeđenja kvalitete temeljem provedene analize 

studentske ankete za procjenu rada nastavnika. 
 

vrijeme provedbe nakon provedene analize i drugih oblika vrednovanja 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

izvješće o provedenim mjerama unaprjeđenja kvalitete dostavljeno 

Uredu za upravljanje kvalitetom 

 

 
Aktivnost 5.15. Samovrednovanje rada nastavnika prema uputama iz Priloga 5. 

 

vrijeme provedbe na kraju akademske godine ili prema preporuci Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete ili Dekana Fakulteta 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnik 
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nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete. 

 
indikator uspješnosti 

ispunjeni obrasci za samovrednovanje (Prilog 5) 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Postupak zapošljavanja i izbora u zvanja provodi se u skladu s 

propisima. 

- Fakultet ima Pravilnik o ustroju radnih mjesta. 

- Postupak povjeravanja izvođenja nastave provodi se prije početka 

akademske godine, odnosno prije početka semestra, pri čemu odluku donosi 

Fakultetsko vijeće. 

- Postupak odobravanja sudjelovanja vlastitih nastavnika na nastavi u 

drugim ustanovama visokog obrazovanja provodi se u skladu s postojećim pravilima. 

- Prilikom izbora u znanstvenonastavno zvanje prilažu se rezultati 

studentskog vrednovanja nastavnika koje se provodi jedinstvenom sveučilišnom 

anketom. 

- Redovito se provodi studentska anketa. 

- Potiče se uključivanje nastavnika i suradnika u programe za razvoj e-

učenja. 

 

6. Znanstvenoistraživačka i umjetnička djelatnost 

 

Standard 

Kvalitetna nastavna, znanstvenoistraživačka i umjetničkoistraživačka djelatnost neraskidivo su 

povezane, ne samo kao dio tradicije Fakulteta, nego i kao strateški razvojni pravac.  

 

Cilj 

Podizanjem kvalitete znanstvene i nastavničke djelatnosti te sudjelovanjem u značajnim 

znanstveno-istraživačkim projektima, osnažiti vodeću ulogu Fakulteta u 

znanstvenoistraživačkoj, umjetničkoistraživačkoj i nastavnoj aktivnosti na nacionalnoj razini u 

području  

filozofije, teologije i pastoralne teologije, religijske pedagogije, katehetike, bioetike, socijalnog 

nauka Crkve te umjetničkoga rada na polju glazbe, posebno crkvene glazbe čiji je jedini 

nositelj u Hrvatskoj Fakultet. 

Na međunarodnoj razini intenzivnim sudjelovanjem u međunarodnim znanstvenoistraživačkim 

projektima ostvariti suradnju sa srodnim ustanovama te ostvariti znanstvenu izvrsnost, 

prepoznatljivost i priznatost Fakulteta. Za kvalitetan znanstveno-istraživački rad nužno je 

osigurati odgovarajuću znanstvenoistraživačku strukturu nastavnika i istraživača (uključujući 

znanstvene novake, doktorande i postdoktorande) i istraživačku opremu. 

 
Aktivnost 6.1. Fakultet donosi strateški program znanstvenih istraživanja. 

 

vrijeme provedbe svake pete godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan / Stručni kolegij 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

program usvojilo Fakultetsko vijeće i objavljen na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

 

 
Aktivnost 6.2. Fakultet donosi plan poticanja znanstveno-istraživačke i umjetničko-istraživačke 

djelatnosti u skladu sa Strategijom Fakulteta, Strateškim programom znanstvenih istraživanja 

i Istraživačkom strategijom Sveučilišta.  
 

vrijeme provedbe svake dvije godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan / Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

plan usvojilo Fakultetsko vijeće i objavljen na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

 

 
Aktivnost 6.3. Fakultet na temelju indikatora navedenih u planu poticanja znanstveno-

istraživačke i umjetničko-istraživačke djelatnosti podnosi Sveučilištu izvješće o njihovom 

ostvarivanju u protekloj godini.  
 

vrijeme provedbe periodično 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan / prodekan za znanost 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće / Ured za istraživanje Sveučilišta odnosno prorektor 

zadužen za istraživanje i tehnologiju 

 
indikator uspješnosti 

rasprava i prihvaćanje izvješća na sjednici Fakultetskog vijeća 

 

 
Aktivnost 6.4. Osigurana je potpora svih službi Fakulteta njezinim znanstvenicima koji 

sudjeluju u znanstveno-istraživačkim projektima, posebice međunarodnim. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za znanost / stručne službe 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

uspješno odvijanje međunarodnih projekata prema njihovu planu 

 

 
Aktivnost 6.5. Evidentiraju se domaći i međunarodni znanstveni projekti. 

 

vrijeme provedbe trajno, periodično se ažuriraju; izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / znanstvenici i suradnici na projektima / stručne službe / 

prodekan za znanost 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad 

 baza podataka o objavljenim radovima i popis projekata objavljen na 
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indikator uspješnosti mrežnim stranicama fakulteta, redovito se ažurira 

 

 
Aktivnost 6.6. Evidentiraju se objavljeni znanstveni, stručni radovi, monografije i slično 

 

vrijeme provedbe trajno, periodično se ažuriraju; izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / znanstvenici i suradnici na projektima / stručne službe / 

prodekan za znanost 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Povjerenstvo za međunarodnu suradnju / Povjerenstvo za 

znanstvenoistraživački rad 

 
indikator uspješnosti 

baza podataka o objavljenim radovima je ažurna 

 

 
Aktivnost 6.7.  Fakultet potiče izdavačku djelatnost 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

autori i urednici / Povjerenstvo za izdavačku djelatnost 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

godišnje izvješće Dekana o izdavačkoj djelatnosti; broj objavljenih 

publikacija 

 

 
Aktivnost 6.8.  Uspješnim znanstvenicima dodjeljuju se nagrade i priznanja. 

 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

dodjela nagrada i priznanja na Dan Fakulteta 

 

 
Aktivnost 6.9.  Nastavnici i znanstvenici educiraju se i informiraju o mogućnostima 

prijavljivanja i načinima vođenja domaćih i međunarodnih projekata (pohađanje, 

organiziranje ili sudjelovanje u organizaciji seminara, radionica, informacijskih dana i sl.) 
 

vrijeme provedbe više puta godišnje / prema potrebi 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prijedlog nastavnika, znanstvenika ili suradnika, pročelnika katedre 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

distribucija poziva i informacija o događanjima, sudjelovanje na 

događanjima 

 

 
Aktivnost 6.10.  Prati se uspješnost i napredak znanstvenih novaka i asistenata. 
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vrijeme provedbe trajno i prema pozivu za odobravanje znanstvenih novaka 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

pročelnici katedri / voditelji projekata / prodekan za znanost / Ured za 

doktorske studije i programe Sveučilišta 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

godišnji izvještaji o radu novaka i asistenata od strane voditelja 

projekata dekanu, redoviti sastanci s predstavnicima znanstvenih novaka 

i asistenata s prodekanom za znanost 

 

 
Aktivnost 6.11. Vrednuje se rad doktoranda.   

 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

doktorand 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za poslijediplomski znanstveni studij 

 
indikator uspješnosti 

izvješće o radu doktoranda na odgovarajućem obrascu prihvaćeno od 

Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij 

 

 
Aktivnost 6.12.  Vrednuje se rad mentora.  

 

vrijeme provedbe jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

mentor 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za poslijediplomski znanstveni studij 

 
indikator uspješnosti 

izvješće o radu mentora na odgovarajućem obrascu prihvaćeno od 

Povjerenstva za poslijediplomski znanstveni studij. 

 

 

 
Aktivnost 6.13. Vrednuje se rad poslijediplomskog studija licencijata i doktorata 

 

vrijeme provedbe na kraju akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici i studenti / voditelj studija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / Povjerenstvo za poslijediplomski znanstveni 

studij 

 
indikator uspješnosti 

godišnje izvješće o radu poslijediplomskog studija licencijata i doktorata 

temelj je za periodično unutarnje vrednovanje doktorskih studija koje se 

provodi svakih pet godina 

 

Primjeri dobre prakse 

- Fakultet aktivno promovira uključivanje u edukacije o 

međunarodnim projektima koje organizira Sveučilišni Ured za međunarodne projekte. 

- Fakultet prikuplja podatke o znanstvenoj djelatnosti nastavnika i 

istraživača. 
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7. Stručna djelatnost 
 

Standard 

Fakultet treba poticati i evidentirati stručnu djelatnost nastavnika, suradnika i znanstvenika u 

skladu s raspoloživim resursima i Strategijom Fakulteta. 

 

Cilj 

Fakultet nastoji ostvariti pozitivan utjecaj na društvo i na Crkvu putem stručne djelatnosti 

nastavnika, suradnika u nastavi i znanstvenika. Stoga je stručnu djelatnost potrebno poticati, 

evidentirati i učiniti razvidnom. Nadalje, stručna djelatnost treba biti u skladu s raspoloživim 

resursima i Strategijom Fakulteta i povezana s nastavnim i znanstvenoistraživačkim 

aktivnostima. 

 
Aktivnost 7.1. Izrađuju se i provode programi stručnog usavršavanja (cjeloživotnog 

obrazovanja) u suradnji sa strukovnim organizacijama.   
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

predlagatelji / Dekan  

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Dekanovo godišnje izvješće o provedbi programa stručnog usavršavanja 

odnosno cjeloživotnog obrazovanja 

 

 

 
Aktivnost 7.2.  Evidentira se stručna djelatnost na razini Fakulteta. 

 

vrijeme provedbe trajno, podaci se prikupljaju jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

zaposlenici (nastavnici, suradnici, stručni djelatnici / prodekan za 

organizacijska pitanja) 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

evidencija stručne djelatnosti objavljena na mrežnim stranicama 

 

 
Aktivnost 7.3.  Evidentiraju se stručni projekti. 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

voditelji i suradnici na projektima / prodekan za organizacijska pitanja 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

podaci o stručnim projektima prikupljaju se i objavljuju na mrežnim 

stranicama Fakulteta 
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Aktivnost 7.4. Evidentira se organizacija i sudjelovanje na stručnim skupovima. 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

zaposlenici i suradnici / prodekan za organizacijska pitanja 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

evidencija stručne djelatnosti objavljena na mrežnim stranicama 

 

 
Aktivnost 7.5. Evidentiraju se nagrade i priznanja dodijeljena nastavnicima za stručni rad. 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

zaposlenici i suradnici / prodekan za organizacijska pitanja / Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

evidencija o nagradama i priznanjima dodijeljenim za stručni rad 

objavljena na mrežnim stranicama 

 

 
Aktivnost 7.6. Evidentira se sudjelovanje nastavnika u uredništvima i recenzentskim 

postupcima stručnih časopisa. 
 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

zaposlenici i suradnici / prodekan za organizacijska pitanja 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

evidencija o sudjelovanju u uredništvima i recenzentskim postupcima 

stručnih časopisa objavljena na mrežnim stranicama 

 

 

 
Aktivnost 7.7.  Evidentiraju se savjetodavne uloge nastavnika u međunarodnim, državnim te 

lokalnim ustanovama ili tijelima, crkvenim tijelima, stručnim udrugama, kao i drugih stručni poslovi 

u drugim pravnim osobama i doprinosi javnoj službi. 
 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

zaposlenici i suradnici / prodekan za organizacijska pitanja / Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

dekan 

 
indikator uspješnosti 

dostupnost podataka o savjetodavnoj i stručnoj djelatnosti nastavnika 

 

 
Aktivnost 7.8. Fakultet utvrđuje pravila o odobravanju rada na stručnim projektima.  
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vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

pravila objavljena na mrežnim stranicama 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Fakultet raspolaže podacima o stručnoj djelatnosti nastavnika i 

istraživača. 

- Podaci o stručnoj djelatnosti objavljuju se na mrežnim 

stranicama. 

 

8. Mobilnost i međunarodna suradnja 
 

Standard 

Mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja sastavni je dio procesa 

visokoškolskoga obrazovanja s jasno definiranim i transparentnim pravilima i postupcima koji 

osiguravaju da su uvjeti za mobilnost ravnopravni za sve sudionike. Fakultet svojim 

nastavnicima i studentima omogućuje sudjelovanje u nastavi, odnosno pohađanje predmeta 

izvan Fakulteta. Međunarodna i međuinstitucionalna suradnja odvija se putem sudjelovanja u 

međunarodnim projektima i programima mobilnosti te bilateralnih ugovora s domaćim i 

inozemnim ustanovama. 

 

Cilj 

Međunarodno okruženje pridonosi poboljšanju i povećanju kompetencija dionika, ujedno 

potiče razumijevanje, snalaženje i rad u multikulturnom okruženju. Naglasak je pritom na 

priznavanju razdoblja mobilnosti o povratku studenta na matičnu ustanovu. Unutarnja 

mobilnost omogućuje usvajanje interdisciplinarnih nastavnih sadržaja i potiče razvijanje 

općih i specifičnih kompetencija i vještina studenata. Putem javnim poziva i natječaja za 

financiranje potiču se zainteresirani studenti, nastavnici i nenastavno osoblje na sudjelovanje 

u programima međunarodne razmjene. Fakultet treba zadovoljiti preduvjete (normativne, 

materijalne, prostorne, kadrovske) za ostvarivanje unutarnje i međunarodne razmjene u oba 

smjera. 

 
UNUTARNJA MOBILNOST 
 
Aktivnost 8.1. Fakultet ima jasno definirane uvjete i kriterije prelaska studenata sa srodnih 

studijskih programa. 
 

vrijeme provedbe u postupku odobravanja studijskoga programa i u slučaju dopuna prije 

svakoga upisa u studijski program 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

studentska referada / prodekan za nastavu  

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

uvjeti unutarnje mobilnosti definirani u Pravilniku o studiranju na 

preddiplomskim i diplomskim studijima i uvjetima upisa za svaki 

studijski program 

 

 
Aktivnost 8.2.  Provodi se postupak priznavanja istovrsnih kolegija prilikom prelaska studenata 

s istovrsnih programa odnosno priznavanja srodnih kolegija za studente koji su završili srodan 

studijski program. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

studentska referada / nositelj kolegija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za nastavu / Dekan  

 
indikator uspješnosti 

provodi se postupak i donose rješenja o priznavanju istovrsnih ili 

srodnih kolegija; Studentska referada vodi evidenciju priznatih kolegija 

 

 
Aktivnost 8.3.  Studentima je omogućen upis razlikovnih predmeta odnosno polaganje 

razlikovnih ispita koji su preduvjet za upise na diplomske i poslijediplomske studije. 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine; predviđeno studijskim programom 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nositelj kolegija / voditelj studija / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće / Povjerenstvo za poslijediplomski 

znanstveni studij 

 
indikator uspješnosti 

Objavljeni su rokovi upisa i uvjeti polaganja. Za diplomske studije 

uvjeti propisani Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i 

diplomskim studijima; za poslijediplomski studij uvjeti propisani 

Pravilnikom o poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i 

doktorata i razrađeni izvedbenim planom. 

 

 
VANJSKA MOBILNOST 
 
Aktivnost 8.4.  Svi dionici imaju pristup točnim i pouzdanim izvorima informacija te podatcima 

o uvjetima ostvarivanja mobilnosti uključujući pojedinosti ugovora između matične ustanove i 

ustanove domaćina razmjene. 
 

vrijeme provedbe trajno 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

javno objavljene informacije na mrežnim stranicama, povratne 

informacije i iskustva studenata objavljena na mrežnim stranicama 

 

 
Aktivnost 8.5. Provodi se savjetovanje studenata radi odabira programa mobilnosti i partnerske 

ustanove koji najbolje odgovaraju osobnim interesima, vještinama, stupnju znanja i motivaciji 
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studenta te potiču njihov razvoj. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

Pozitivna povratna informacija studenta nakon razmjene; prijepis ocjena 

i ECTS bodova (Transcript of Records) / potvrda o obavljenoj stručnoj 

praksi (Transcript of Work) pokazuju uspješno savladan program 

mobilnosti. 

 

 
Aktivnost 8.6.  Ugovor o učenju (LearningAgreement) ili Ugovor o stručnoj praksi 

(TrainingAgreement) potpisuju matična ustanova i ustanova domaćin te student. 
 

vrijeme provedbe prije početka razmjene 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator,  u suradnji s 

Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta / prodekan za znanost 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

Sklopljen ugovor o učenju ili ugovor o stručnoj praksi pohranjen u 

Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta; preslika potpisanoga 

ugovora o učenju ili ugovora o stručnoj praksi pohranjena u Uredu za 

međunarodnu suradnju Fakulteta. 

 

 
Aktivnost 8.7. Prije odlaska/dolaska na razmjenu obavljaju se pripreme prema potrebama 

pojedinaca (učenje jezika, upoznavanje s kulturom, osiguravanje izvora financiranja boravka, 

zdravstveno osiguranje, dozvola boravka i sl.) 
 

vrijeme provedbe prije početka razmjene 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

student osobno / Ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator 

studija / Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost 

 
indikator uspješnosti 

ispunjeni uvjeti za razmjenu 

 

 
Aktivnost 8.8. Fakultet treba osigurati pomoć dolaznom studentu kako bi se što uspješnije 

uklopio, putem npr. organiziranog međusobnog upoznavanja svih dolaznih studenata, dodjele 

studenata mentora i sl. 
 

vrijeme provedbe tijekom razmjene 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator studija / studentske 

udruge 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta / 

prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

organiziran i održan dan orijentacije za dolazne studente; dodjela 

studenata domaćina; završne isprave dolaznog studenta pokazuju da je 
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program mobilnosti uspješno svladan 

 

 
Aktivnost 8.9.  Po povratku na Fakultet sudionici se upućuju u najučinkovitije metode primjene 

stečenih kompetencija i osigurava im se pomoć u reintegraciji. 
 

vrijeme provedbe nakon razmjene 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Ured  za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator / studentska služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / prodekan za nastavu 

 
indikator uspješnosti 

upute za postupanje kod ECTS koordinatora; upis ocjene i ECTS 

bodova u ISVU sustav 

 

 
Aktivnost 8.10. Aktivnim članstvom Fakulteta u sveučilišnim i fakultetskim mrežama potiče se 

unaprjeđivanje kvalitete i suradnja s drugim sveučilištima i fakultetima. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / katedre / instituti 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

uključivanje u nove mreže; izvješća o zajedničkim aktivnostima i 

ostvarenim ciljevima objavljena na mrežnim stranicama, broj 

zajedničkih publikacija, konferencija, kolegija. 

 

 
MEĐUNARODNA SURADNJA – Međunarodni projekti 
Aktivnost 8.11.  Fakultet ističe važnost i potiče sudjelovanje u međunarodnim projektima. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici / katedre / instituti 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

prodekan za znanost / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

porast broja međunarodnih projekata; na mrežnoj stranici Fakulteta 

objavljen popis potpisanih ugovora o suradnji, popis institucija s kojima 

Fakultet ima zajedničke projekte 

 

 
Aktivnost 8.12.  Sukladno Strategiji Fakulteta stvaraju se uvjeti za međunarodnu mobilnost 

nastavnika, odnosno povećanje broja nastavnika uključenih u međunarodne istraživačke 

projekte. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

nastavnici, voditelji istraživačkih projekata / nadležni prodekani 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

povećanje broja nastavnika uključenih u međunarodne projekte 

 

 
MEĐUNARODNA SURADNJA – Predmeti na stranom jeziku za domaće studente i strane studente 

na razmjeni 
Aktivnost 8.13.  Izvode se predmeti na stranom jeziku za strane i domaće studente. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Nastavnici / katedre / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

studenti su izvršili studijske obveze i usvojili predviđene ishode učenja 

 

Primjeri dobre prakse 

- Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim 

studijima određeni su uvjeti prelaska s drugih teoloških fakulteta.  

- Pravilnikom po poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

licencijata i doktorata određeni su uvjeti upisa za osobe koje su završile srodne 

studijske programe. 

- Vidljivost aktivnosti i informacije o međunarodnoj suradnji 

postiže se redovnim objavljivanjem informacija na mrežnim stranicama Fakulteta te 

na oglasnoj ploči Ureda za međunarodnu suradnju. 

- Fakultet potiče izvođenje obveznih i izbornih kolegija na 

stranom jeziku, kako za strane tako i za domaće studente. 

 

 

9. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i umjetničku te stručnu djelatnost 
 

Standard 

Fakultet osigurava odgovarajuće resurse koji su potrebi za kontinuirano podizanje kvalitete 

obrazovne, znanstvenoistraživačke, umjetničke i stručne djelatnosti. 

Cilj 

Potrebni resursi obuhvaćaju prostor, opremu, financijska sredstva, nastavno i nenastavno 

osoblje i drugo. Resursi se rabe tako da se uvažavaju razlike i potrebe pojedinih 

organizacijskih jedinica Fakulteta (studiji, katedre, instituti, stručne službe – tajništvo, 

referada, biblioteka, izdavaštvo itd.)  

Svi resursi trebaju biti dostupni i studentima kao i zaposlenicima s invaliditetom. 

 
Aktivnost 9.1.   Osiguran je odgovarajući prostor za izvođenje  nastavne, 

znanstvenoistraživačke i stručne djelatnosti na Fakultetu. 
 

vrijeme provedbe trajno / jednom godišnje izvješće o novim ulaganjima u prostor i opremu 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Katedre / stručne službe Fakulteta 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

vanjska i unutarnja vrednovanja, prihvaćeno godišnje izvješće Dekana o 

ulaganjima 

 

 
Aktivnost 9.2. Osigurana je opremljenost učionica, informatičkih soba, knjižnice te ostalih 

prostora namijenjenih nastavnoj, znanstvenoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti i održavanje 

opreme 
 

vrijeme provedbe trajno / jednom godišnje izvješće o novim ulaganjima u prostor i 

opremu 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Katedre / stručne službe Fakulteta 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

vanjska i unutarnja vrednovanja, prihvaćeno godišnje izvješće 

dekana o ulaganjima 

 

 
Aktivnost 9.3. Osigurana je mogućnost priključka vlastitih prijenosnih računala (na struju, 

Internet, bežičnu mrežu i dr.)  
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

stručne službe / informatička služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

vanjsko i unutarnje vrednovanje 

 

 
Aktivnost 9.4. Osigurana je pristupačnost mjesta na kojima se održava nastava studentima i 

zaposlenicima s invaliditetom. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za organizaciju, stručne službe, povjerenik za osobe s 

invaliditetom 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

vanjsko i unutarnje vrednovanje 

 

 
Aktivnost 9.5.  Osigurana su dostatna financijska sredstva za nastavnu, znanstvenoistraživačku 

i stručnu djelatnost. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Dekan 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

prihvaćeno godišnje izvješće Dekana od strane Fakultetskog vijeća 

 

 
Aktivnost 9.6. Prihodi se evidentiraju prema izvoru financiranja (državni proračun, studentski 

doprinosi, projekti i drugo). 
 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

računovodstvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

prihvaćeno godišnje izvješće Dekana od strane Fakultetskog vijeća 

 

 
Aktivnost 9.7.  Osiguran je kontinuitet nabave knjiga i časopisa te pristup bazama podataka. 

 

vrijeme provedbe trajno, jednom godišnje izvješće o novoj literaturi i pristupu bazama 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Katedre / nastavnici / predstojnik Knjižnice 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

knjižnični katalog sadrži recentne naslove knjiga i nove znanstvene 

časopise, osiguran besplatan pristup najznačajnijim bazama podataka; 

knjižnični katalog dostupan na internetu 

 

 
Aktivnost 9.8.  Osigurana je osposobljenost i usavršavanje nenastavnoga osoblja za potporu 

obrazovnoj, znanstvenoistraživačkoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti (npr. kvalificiranost i 

usavršavanje knjižničara, znanje stranih jezika nenastavnoga osoba koje radi na 

međunarodnim projektima, mobilnosti, organizaciji međunarodnih događanja i drugo). 
 

vrijeme provedbe trajno, izvješće jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

stručne službe / Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

godišnji plan usavršavanja nenastavnog osoblja; godišnje izvješće 

Dekana; zadovoljstvo nastavnika i studenata službama Fakulteta 

ispitano putem ankete 

 

 
Aktivnost 9.9. Osigurana je potpora mladim znanstvenicima i nastavnicima za usavršavanje 

(npr. financijska potpora, odobrenje plaćenoga dopusta i drugo.) 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

znanstvenici i nastavnici 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 
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indikator uspješnosti 

godišnje izvješće Dekana; zadovoljstvo nastavnika i suradnika ispitano 

putem ankete ili intervjua 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Redovito se evidentiraju se potrebe za novom opremom i 

provodi objedinjena nabava prema utvrđenom planu. 

- Nabava knjiga i časopisa obavlja se kontinuirano i objedinjeno 

na razini Fakulteta. 

- Knjižnični katalog sadrži recentne naslove knjiga i nove 

znanstvene časopise. 

- Osiguran je besplatan pristup najznačajnijim bazama podataka. 

- Radna su mjesta opremljena priključcima na napajanje i 

računalnu mrežu te računalima i drugom potrebnom informatičkom opremom. 

- Učionice su opremljene računalima i projektorima. 

 

 

10. Informacijski sustav 
 

Standard 

Fakultet treba prikupljati, analizirati i koristiti se relevantnim informacijama radi djelotvornog 

upravljanja svojom nastavnom, znanstvenoistraživačkom i stručnom djelatnošću. 

 

Cilj 

Podaci o funkcioniranju Fakulteta polazna su točka za učinkovito osiguravanje kvalitete. Pri 

tome je važno da Fakultet raspolaže metodama za prikupljanje i analizu podataka o svojim 

aktivnostima. Potpune i pravodobne informacije omogućuju dobivanje povratne informacije o 

kvaliteti rada Fakulteta i usklađenosti s misijom, vizijom i strateškim ciljevima, kao i 

akcijskim planovima za pojedina područja, te odgovarajuće prilagodbe i promjene s obzirom 

na moguća ograničenja provedbe i novonastale okolnosti. 

Informacijski sustavi Fakulteta moraju biti kompatibilni i koordinirani sa sustavom visokih 

učilišta i Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta putem 

Informacijskog sustava visokih učilišta omogućuje prikupljanje, objedinjavanje i obrađivanje 

dijela informacija ili podataka vezanih za studije, studente i nastavnike. 

 
Aktivnost 10.1. Prati se napredovanje i uspjeh studenata tijekom studija. 

 

vrijeme provedbe trajno, svaki semestar 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba (ISVU podslužba) / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

godišnja izvješća o uspjehu studenata dostupna na mrežnim stranicama 

Fakulteta u obliku zbirnoga statističkog izvješća 

 

 
Aktivnost 10.2. Redovito se prati zadovoljstvo studenata programom i nastavnicima. 
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vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

rezultati studentskih anketa objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta 

u obliku zbirnoga statističkog izvješća 

 

 

 
Aktivnost 10.3. Pohranjuju se i analiziraju dokazi o kompetencijama nastavnika. 

 

vrijeme provedbe prije odobravanja studijskih programa i u postupku periodičnog 

vrednovanja studijskog programa te u postupcima izbora nastavnika 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Nastavnik / Tajništvo / prodekan za nastavu / prodekan za znanost 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

rezultati studentskih anketa i izvješća o udovoljavanju uvjeta za izbor 

pojedinog nastavnika dostupni u arhivu Fakulteta 

 

 
Aktivnost 10.4.  Redovito se statistički prate osnovi podaci o studentskoj populaciji. 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješća za pojedinu akademsku godinu 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

analizirani i dostupni podaci o studentskoj populaciji 

 

 
Aktivnost 10.5. Redovito se prate osnovni pokazatelji uspješnosti izvedbe studijskog programa. 

 

vrijeme provedbe trajno, podaci se prikupljaju za akademsku godinu 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba / prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

ocjena uspješnosti izvedbe studijskih programa na temelju analize 

prikupljenih podataka pri periodičkom vrednovanju 

 

 
Aktivnost 10.6. Redovito se prate podaci o zapošljavanju diplomanata/prvostupnika. 

 

vrijeme provedbe trajno, izvješće svake akademske godine 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Studentska služba / prodekan za nastavu / Odbor za alumne 

nadležnost za Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan / Fakultetsko vijeće 
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provjeru/donošenje 

 
indikator uspješnosti 

na temelju analize podataka o zapošljavanju korigiraju se upisne kvote 

 

 
Aktivnost 10.7. Fakultet se uspoređuje sa srodnim ustanovama unutar Europskog prostora 

visokog obrazovanja. 
 

vrijeme provedbe prilikom prijave studijskih programa i vanjskog i unutarnjeg 

vrednovanja 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu / voditelji studija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

objavljeni podaci o rezultatima vrednovanja i prosudbe na mrežnim 

stranicama Fakulteta 

 

 
Aktivnost 10.8. Fakultet kontinuirano razvija i unapređuje informacijski sustav. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

informatička služba / prodekan za organizacijska pitanja 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

analiza djelotvornosti sustava i potrebnih unapređenja 

 

 
Aktivnost 10.9.  Izrađuje se strategija informatizacije Fakulteta. 

 

vrijeme provedbe svake četiri godine 

nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Povjerenstvo koje imenuje Dekan / informatička služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

objavljena strategija na mrežnim stranicama Fakulteta 

 

Primjeri dobre prakse 

- Pohranjuju se podaci o kompetencijama nastavnika. 

- Prate se pokazatelji uspješnosti izvedbe studijskih programa. 

- Redovito se prati zadovoljstvo studenata programom i 

nastavnicma (završna anketa, studentska anketa). 

- Putem sustava ISVU analizira se stopa završavanja na pojedinim 

studijima. 

 

11. Javnost djelovanja 
 

Standard 
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Fakultet treba redovito objavljivati ažurne, nepristrane i objektivne informacije (kvalitativne i 

kvantitativne) o svojim programima i kvalifikacijama, znanstvenom i stručnom radu te o 

ostalim relevantnim temama. 

 

Cilj 

U ostvarenju svoje javne uloge Fakultet je dužan informirati javnost o programima koje nudi, 

o planiranim ishodima učenja tih programa, o kvalifikacijama koje dodjeljuju, o nastavi, o 

postupcima učenja i ocjenjivanja koje koriste, kao i o mogućnostima učenja dostupnim 

studentima. 

Objavljene informacije mogu sadržavati stavove i opis sadašnjih radnih mjesta bivših 

studenata kao i profil trenutačne studentske populacije. Te informacije moraju biti točne, 

nepristrane, objektivne i lako dostupne i ponajprije su namijenjene obavještavanju javnosti o 

onome što Fakultet radi. Fakultet treba na nepristran i objektivan način potvrditi je li ispunio 

vlastita očekivanja. 

Službena mrežna stranica Fakulteta predstavlja temeljni oblik obavještavanja javnosti o svim 

djelatnostima ustanove. Pored mrežne stranice, u cilju informiranja javnosti koriste se i 

tiskovine (vodiči, godišnjaci i sl.), istupi na javnim zbivanjima u organizaciji Fakulteta ili 

drugih institucija s kojima surađuju, oglašavanje u medijima i dr. 

 
Aktivnost 11.1.  Javno su objavljeni osnovni podaci o Fakultetu (temeljni pravni akti, podaci o 

ustroju i djelatnicima uz kontaktne podatke i dr.). 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

pozitivni rezultati ankete provedene među dionicima o zadovoljstvu 

kvalitetom informacija, analiza i evidencija o objavljivanju 

 

 
Aktivnost 11.2. Studijski programi i podaci o studijskim programima javno su objavljeni. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / Studentska služba (ISVU) / informatička služba / prodekan 

za nastavu 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete / prodekana za nastavu 

 
Aktivnost 11.3. Osigurana je javnost izvedbenoga plana studijskih programa (akademski 

kalendar, raspored održavanja nastave, silabi, ispitni rokovi, pravila o završetku studija, 

natječaji za upis, kriteriji upisa i dr.) 
 

vrijeme provedbe na početku akademske godine i/ili semestra 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / Studentska služba (ISVU) / informatička služba / prodekan 

za nastavu 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan 
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indikator uspješnosti 

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete / prodekana za nastavu 

 

 
Aktivnost 11.4.  Javno su dostupne informacije o mogućnosti koje pridonose kvaliteti studiranja 

(podaci o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Fakulteta, o međunarodnoj suradnji, o dostupnim 

resursima za studiranje, kolegijima, nastavnicima, Knjižnici, podršci studentima i sl.) 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / Studentska služba (ISVU) / informatička služba / nadležni 

prodekani 
nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete / godišnje izvješće 

Dekana 

 

 
Aktivnost 11.5.  Svi pravilnici, upute i kriteriji koji se donose na Fakultetu javno se objavljuju. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / informatička služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan / Fakultetsko vijeće 

 
indikator uspješnosti 

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete / godišnje izvješće 

Dekana 

 

 
Aktivnost 11.6.  Osigurana je javnost ispita i obrana završnih radova. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

prodekan za nastavu 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete / Dekan 

 
indikator uspješnosti 

godišnje izvješće Dekana 

 

 
Aktivnost 11.7.Fakultet organizira i sudjeluje u događajima kojima se javno predstavlja 

njegova djelatnost (studijski programi, znanstvena djelatnost, stručna djelatnost). 
 

vrijeme provedbe najmanje jednom godišnje 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / nadležni prodekani / voditelji studija 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

predstavljanje na Smotri Sveučilišta, Danima otvorenih vrata i sličnim 

događajima 
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Aktivnost 11.8. Posebna se pozornost posvećuje točnosti, objektivnosti i dostupnosti objavljenih 

podataka i informacija. 
 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

izvješće dekana Fakultetskom vijeću sadrži osvrt na evidentirane upite 

studenata i očitovanja nadležnih službi 

 

 
Aktivnost 11.9.  Vodi se briga o zaštiti osobnih podataka. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

uprava, pravna služba i prodekan za organizaciju 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

izvješće Dekana Fakultetskom vijeću sadrži osvrt na evidentirane upite 

studenata i očitovanje odgovornih službi 

 

 
Aktivnost 11.10.  Vodi se briga o obvezama iz Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

vrijeme provedbe trajno 
nadležnost za izradu/ 
prijedlog 

Tajništvo / informatička služba 

nadležnost za 
provjeru/donošenje 

Dekan 

 
indikator uspješnosti 

evidentirani postupci prema odredbama zakona koji su dio godišnjih 

izvješća Dekana 

 

Primjeri dobre prakse 
 

- Fakultet službeno ovlašću zaposlenike/nastavnike za objavu 

sadržaja na mrežnim stranicama, ali i osiguravaju provjeru objavljenih informacija. 

- Fakultet se koristi jedinstvenim informacijskim sustavom 

(ISVU) za evidentiranje informacija o studijima i studentima, a koji je povezan s 

mrežnom stranicom Fakulteta. 

- Fakultet i Sveučilište prilikom vrednovanja koriste se podacima 

iz ISVU-a. 

- Fakultet sudjeluje na Smotri Sveučilišta. 
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V.  Izvori  
 

Propisi i dokumenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
 

Statut Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2007.)  

Pravilnik o nagrada i priznanjima Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

(2009.) 

Etički kodeks Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013.)  

Strategija razvoja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2013.-2015.  

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Katoličkoga bogoslovnog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013.) 

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom studiju licencijata i doktorata Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2013.)  

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu (2013.)  

Samoanaliza Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2008.-2013. (2014.) 

Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, travanj 2014.  

Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije 

Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rujan 2014.  

Strateški program znanstvenih istraživanja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 2015.-2020. (2015.) 

Propisi i dokumenti Republike Hrvatske  

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 

46/07, 45/09, 63/11  

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09  

Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, NN 71/07  

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti 

visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta, NN 24 

/10.  

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih 

učilišta u sastavu sveučilišta 

 http://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/reakreditacija-vu 
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Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Upute za sastavljanje samoanalize visokih 

učilišta u sastavu sveučilišta 

http://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/reakreditacija-vu 

Registar studijskih programa – Preglednik studijskih programa MOZVAG 

http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html 

Propisi i dokumenti Sveučilišta u Zagrebu s poveznicama 
 

Statut Sveučilišta u Zagrebu 

http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/statut.pdf 

 

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu,  

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/pravilnici/PRAVILNIK_KVALITETA_fin

al.pdf 

Pravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, 

diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u 

Zagrebuhttp://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_vrjed._stud

._programa.pdf 

 

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2010/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.

pdf 

 

Sveučilište u Zagrebu, Istraživačka strategija Sveučilišta u Zagrebu 2008-2013, 2008.,  

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/statut/Istrazivacka_strategija_2008-

2013.pdf 

 

Sveučilište u Zagrebu, Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu 2007-2010, 2007., 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/eucenje_strategija/Sveuciliste_u  

Zagrebu_strategija_e_ucenje_Senat_v1.pdf 

Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2014.) (uključuje obrasce u 

postupcima osiguravanja kvalitete) 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/kvaliteta/Prirucnik_za_osiguravanje_kvalit

ete.pdf 

Sveučilište u Zagrebu, Upravljanje kvalitetom, sa svim relevantnim propisima, dokumentima 

i uputama, http://www.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/upravljanje-kvalitetom/ 

 

Sveučilište u Zagrebu, Studentska anketa, sa svim relevantnim dokumentima i uputama  

http://www.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/vrednovanje-nastave/sveucilisna-studentska-

anketa/ 

 

http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/statut.pdf
http://www.unizg.hr/uredssi/images/datoteke/statut.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_vrjed._stud._programa.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/pravilnici/Pravilnik_o_vrjed._stud._programa.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2010/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2010/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/statut/Istrazivacka_strategija_2008-2013.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/statut/Istrazivacka_strategija_2008-2013.pdf
http://www.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/upravljanje-kvalitetom/
http://www.unizg.hr/upravljanje-kvalitetom/upravljanje-kvalitetom/
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Europski i međunarodni propisi i dokumenti  

 

EuropeanAssociation for QualityAssuranceinHigherEducation (ENQA), 

StandardsandGuidelines for QualityAssuranceintheEuropeanHigherEducationArea, 3rd ed., 

2009.  

http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 

Hrvatska jezična verzija: ESG standardi (Europski standardi i smjernice za osiguranje 

kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, na: 

http://www.azvo.hr/images/stories/kvaliteta/ESG_HR_final.pdf 

EURAXESS, Agencija za mobilnost i programe EU, MobilityHandbook -Priručnik za 

mobilnost istraživača. 

http://www.euraxess.hr/uploads/articles/eurax927_mobility_handbook_2010.07.pdf 

 

EuropeanAssociation for QualityAssuranceinHigherEducation (ENQA) , WorkshopReport 11 

- QualityAssuranceinTransnationalHigherEducation , 2010.  

http://www.enqa.eu/files/ENQA%20workshop%20report%2011.pdf 

EuropeanAssociation for QualityAssuranceinHigherEducation (ENQA), Workshopand 

Seminar Reports(o pojedinim segmentima osiguravanja kvalitete) 

http://www.enqa.eu/pubs_workshop.lasso 

Recommendation (EC) No 2006/961 of theEuropeanParliamentand of theCouncil of 18 

December 2006 on transnationalmobilitywithintheCommunity for 

educationandtrainingpurposes: EuropeanQualityCharter for Mobility , OJ L 394, 30.12.2006.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:EN:PDF 

 

UNESCO, Guidelines for QualityProvisionin Cross-borderHigherEducation, 2005.  

http://www.unesco.org/education/guidelines_E.indd.pdf 

 

EuropeanCommission, HigherEducationin Europe, s glavnim dokumentima i politikama  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/policy-higer_en.htm 

 

General Principles on ExternalReview (AVEPRO)  

 

Notes of GuidanceQualityImprovement Plan (AVEPRO)  

  

http://www.euraxess.hr/uploads/articles/eurax927_mobility_handbook_2010.07.pdf
http://www.euraxess.hr/uploads/articles/eurax927_mobility_handbook_2010.07.pdf
http://www.enqa.eu/pubs_workshop.lasso
http://www.enqa.eu/pubs_workshop.lasso
http://www.unesco.org/education/guidelines_E.indd.pdf
http://www.unesco.org/education/guidelines_E.indd.pdf
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VI. Prilozi 
 

Prilog 1:  

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta 

u Zagrebu
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Prilog 2: Anketni list za procjenu kvalitete rada Fakulteta
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Prilog 3: Anketni list za studentsku procjenu nastavnika na Katoličkome bogoslovnom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
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Prilog 4. Anketni upitnik za studentice i studente koji su završili integrirani 
preddiplomski i diplomski studij Sveučilišta u ZagrebuPrilog 4. 
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Prilog 5. Anketni list za provođenje samovrednovanja nastavnika Fakulteta
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