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1. Uvodne napomene
Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj
I. izvanrednoj sjednici, održanoj 5. listopada 2012. godine imenovalo Povjerenstvo za
upravljanje kvalitetom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Ružica Razum, predsjednica
2. prof. dr. sc. s. Valentina Mandarić, koordinator
3. prof. dr. sc. Ivan Štengl, član
4. dr. sc. Denis Barić, član
5. Branka s. Branimira Bedeničić, dipl. oec., član
6. Elizabeta Mikulić, studentica KBF-a, član
Temeljna zadaća rada Povjerenstva je koordiniranje, provođenje, praćenje i
vrjednovanje mjera i aktivnosti u okviru osiguravanja kvalitete na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu. Kao savjetodavno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća, Povjerenstvo poduzima
različite inicijative u vidu promicanja i ostvarivanja najviše razine kvalitete nastave u svim
njezinim izričajima: izvedbenoj, istraživačkoj, znanstvenoj i stručnoj.
2. Rad Povjerenstva u razdoblju od listopada 2012. do rujna 2013.
Povjerenstvo se redovito sastaje do četiri puta u godini, a u izvanrednim potrebama to
čini i više puta. U razdoblju od 5. listopada 2012. do 30. rujna 2013. Povjerenstvo je održalo
6 sjednica. Sve sjednice održane su prostorijama Dekanata. Pojedine zadaće i aktivnosti
članovi povjerenstva odrađivali su elektroničkim putem i u radu u malim skupinama.
Prva sjednica: 18. prosinca 2012. s početkom u 11.00 sati na KBF-u, soba br. 101, 1. kat.
Dnevni red:
1. Godišnje izvješće za 2011./2012. u području osiguravanja kvalitete
2. Plan aktivnosti za 2012./2013. u području osiguravanja kvalitete
3. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
4. Razno
Druga sjednica: 4. siječnja 2013. s početkom u 10.00 sati na KBF-u, soba br. 101, 1. kat.
Dnevni red:
1. Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Katoličkog bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

2. Plan anketiranja Ankete za procjenu nastavnika u zimskom semestru ak. god.
2012./2013.
3. Imenovanje anketara za provedbu Ankete
4. Razno
Treća sjednica: 10. siječnja 2013. s početkom u 12. 15 sati na KBF-u, soba br. 101, 1.
kat.
Dnevni red:
1. Utvrđivanje rasporeda anketiranja
2. Edukacija anketara
3. Razno
Četvrta sjednica: 25. ožujka 2013. s početkom u 10.00 sati na KBF-u, soba br. 101, 1. kat.
Dnevni red:
1. Izvješće o provedbi studentske ankete za procjenu nastavnika u zimskom semestru
ak. god. 2012./2013.
2. Utvrđivanje rasporeda anketiranja u ljetnom semestru
Razno
Peta sjednica: 16. rujna 2013. s početkom u 10.00 sati na KBF-u, soba br. 101, 1. kat.
Dnevni red:
1. Izvješće o provedbi studentske ankete za procjenu nastavnika u ljetnom semestru
ak. god. 2012./2013.
2. Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u razdoblju od listopada
2012. do rujna 2013.
3. Razno
2.1 Izrada Plana aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete za ak. god. 2012./2013.
Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Zagrebu je na III. redovitoj sjednici, održanoj 21.
prosinca 2012. godine jednoglasno prihvatilo Godišnji plan aktivnosti KBF-a u području
osiguravanja kvalitete akad. god. 2912./2013. i Izvješće o djelovanju Povjerenstva za
upravljanje kvalitetom u akad. god. 2011./2012.

2.2. Izrada Pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu
Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Zagrebu je na IV. redovitoj sjednici, održanoj 18.
siječnja 2013. godine Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu sveučilišta u Zagrebu.

