Knjižnica
fakulteta
sadrži knjige, časopise i druge bibliografske jedinice
potrebne studentima, nastavnicima i drugima zainteresiranim za uspješno obavljanje znanstvenoistraživačkoga, stručnog, znanstveno-nastavnog i umjetničkog rada
¬¬ smještena je u sklopu Međubiskupijskog sjemeništa na adresi Voćarska 106
E-mail: biblio@kbf.hr
on line katalog:
http://kbf-test.zaki.com.hr

Izvannastavne aktivnosti
¬¬ terenska nastava (u organizaciji pojedinih katedri
Fakulteta - posjet raznim ustanovama, muzejima,
galerijama i sl.)
¬¬ Adventski vijenac studentski kulturno-umjetnički
program
¬¬ Zbor studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
¬¬ Prosopon: kazališna skupina Studentskog zbora
(web.facebook.com/prosopon)
¬¬ Spectrum: časopis studenata Fakulteta
¬¬ THEOsavjetovanje i podrška studentima: pomoć
studentima vezana uz akademske poteškoće, osobne poteškoće, poteškoće suočavanja s kroničnim
bolestima i invaliditetom, uz nedovoljnu pripremljenost za tržište rada
¬¬ sportska sekcija
¬¬ gostujuća predavanja renomiranih znanstvenika iz
drugih znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj
¬¬ Facebook stranica (web.facebook.com/kbfzagreb)
¬¬ Alumni, Društvo bivših studenata Katoličkoga bogoslovnog fakulteta: zajednički promičemo naš Fakultet, unaprjeđujemo ugled i poslanje stečenih
zvanja kao i službi koje vršimo na temelju stečenih
diploma, produbljujemo teološka istraživanja te potičemo i njegujemo kvalitetnu komunikaciju i prijateljstvo.

Katolički bogoslovni
fakultet
najstarija je ne samo crkvena, nego i hrvatska visokoškolska ustanova koja kontinuirano djeluje gotovo sedam stoljeća, a od 1874. godine njegova se djelatnost
razvija u sastavu modernoga Zagrebačkog sveučilišta.
Fakultet sebe vidi najvažnijim i najizvrsnijim nositeljem
znanstvenoga, istraživačkoga, nastavnoga, duhovnoga
i kulturnoga rada na znanstvenim poljima filozofije,
teologije i pastoralne teologije, religijske pedagogije,
bioetike, socijalnog nauka Crkve i drugih srodnih humanističkih i društvenih znanosti te umjetničkoga rada
na glazbenome području, osobito na području crkvene
glazbe čiji je jedini nositelj u Hrvatskoj.

Sveučilište
u Zagrebu

Katolički
bogoslovni
fakultet
Usudi se biti hrabar!

¬¬ ocjene iz srednje škole: prosjek svih ocjena
¬¬ test motivacije
¬¬ dodatno vrjednovanje: rezultati ili sudjelovanje
na državnim natjecanjima /
na vjeronaučnoj olimpijadi,
kategorija sportaša, završena
još jedna srednja škola,
znanje stranog jezika koji se
nije učio u srednjoj školi

Studij crkvene glazbe

S tudij teološko-religijskih
znanosti

Studijski smjerovi
Filozofsko-teološki studij
¬¬ vrsta studija: sveučilišni integrirani preddiplomski i
diplomski studij u trajanju od pet godina (5+0)
¬¬ način izvođenja: redoviti studij
¬¬ ECTS bodovi: 300
¬¬ akademski naziv: magistar/magistra teologije
¬¬ kompetencije nakon završetka studija: obnašanje
crkvenih službi, znanstvenoistraživački rad na području teologije te humanističkih i društvenih znanosti, rad u različitim oblicima pružanja duhovne
pomoći, rad u misijskim zemljama te rad koji zadire u šire kulturno djelovanje, izdavaštvo, rad u sredstvima
društvenoga priopćavanja, rad u crkvenoj administraciji, bibliotekarstvo, arhivistika,
dušobrižništvo, obi
teljska savjetovališta, etička povjerenstva.

¬¬ vrste studija:
o sveučilišni preddiplomski studij u trajanju od tri
godine (3) 180 ECTS bodova
o sveučilišni diplomski studij u trajanju od dvije godine (2) 120 ECTS bodova
¬¬ način izvođenja: redoviti studij
¬¬ akademski nazivi: sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) teološko-religijskih znanosti / magistar/magistra teološko-religijskih znanosti
¬¬ mogućnosti razvoja karijere (ovisno o modulu): vjeroučitelji u osnovnim i srednjim školama; odgojitelji
u vjeri u predškolskim ustanovama; kvalificirani voditelji i animatori duhovno-religiozne kulture u medijima; kvalificirani voditelji i animatori religijskoga
odgoja, kateheze i duhovno-religiozne kulture u crkvenim zajednicama; kvalificirani turistički djelatnici specijalizirani za kršćansku kulturu i umjetnost;
stručni suradnici u području zaštite i promicanja kulturnih crkvenih dobara; stručni suradnici na području ekonomskih i administrativnih djelatnosti u Crkvi
i u društvu; stručni suradnici za promicanje međureligijskoga dijaloga
UVJETI UPISA
¬¬ obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik (A razina), Matematika (B razina), Strani jezik (A razina)
¬¬ izborni dio državne mature: Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Povijest ili Vjeronauk ili Etika ili
Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost

¬¬ vrsta studija:
o sveučilišni preddiplomski studij u
trajanju od četiri (4)
godine 240 ECTS
o sveučilišni diplomski studij u
trajanju od jedne (1) godine 60
ECTS
¬¬ način izvođenja: redoviti studij
¬¬ akademski naziv: sveučilišni/sveučilišna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) muzike; sveučilišni/sveučilišni magistar/magistra crkvene glazbe – gregorijanike ili glazbene pedagogije
¬¬ kompetencije nakon završetka studija: aktivna djelatnost u svim područjima sakralnoga glazbenog života,
npr. obnašanje funkcije crkvenoga orguljaša i zborovođe te moderatora i koordinatora liturgijskih slavlja i
koncerata u sakralnim prostorima
¬¬ u suradnji s Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu izvodi se diplomski studij glazbe na smjerovima Orgulje koji traje jednu godinu, odnosno dva semestra (4+1). Svaki semestar nosi po 30 ECTS bodova.
UVJETI UPISA
¬¬ obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik (B razina), Matematika (B razina), Strani jezik (B razina)
¬¬ ocjene iz srednje škole: prosjek svih ocjena
¬¬ test motivacije
¬¬ provjera posebnih sposobnosti (solfeggio, teorija
glazbe, harmonija, harmonija na glasoviru i glasovir)
¬¬ dodatno vrjednovanje: rezultati ili sudjelovanje na
državnim natjecanjima / vjeronaučnoj olimpijadi, kategorija sportaša, završena još jedna srednja škola,
znanje stranog jezika koji se nije učio u srednjoj školi

