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Uvod 
 

Na temelju odredbe članka 22. stavka 3. i 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09), a uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, po 
pozitivnoj Akreditacijskoj preporuci od 10. studenoga 2021. godine (KLASA: 602-04/19-04/0065, 
URBROJ: 355-02-04-21-0021) Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) 
preporučila je Ministru mjerodavnom za znanost i visoko obrazovanje sljedeće: 

1. Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i 
znanstvene djelatnosti Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

2. Naknadno praćenje djelatnosti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje 
obuhvaća sljedeće: 

- u roku od 6 mjeseci Agenciji dostaviti petogodišnji akcijski plan u cilju unaprjeđivanja 
kvalitete sukladno preporukama stručnog povjerenstva koje su sadržane u završnom 
izvješću stručnog povjerenstva, 

- dvije godine nakon donesenog akcijskog plana izvijestiti Agenciju o realizaciji akcijskog 
plana te u skladu s time ažurirati uvjete izvođenja u informacijskom sustavu Agencije. 

Temeljem navedene preporuke, a u skladu s misijom Fakulteta pristupili smo izradi Akcijskog plana za 
razdoblje 2022.–2026. 

Na IV. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća za akademsku godinu 2021./2022. održanoj 28. siječnja 
2022. imenovana je Radna skupina za izradu akcijskog plana u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, 
dekan, izv. prof. dr. sc. Silvija Migles, prodekanica za nastavu, doc. dr. sc. Branko Murić, prodekan za 
znanost, doc. dr. sc. Mislav Kutleša, prodekan za organizacijska pitanja i područni studij, prof. dr. sc. 
Katica s. Katarina Koprek, predstojnica Instituta za crkvenu glazbu, izv. prof. dr. sc. Denis Barić, 
predstojnik Instituta religijskih znanosti, doc. dr. sc. Lucija Boljat i doc. dr. sc. Daniel Patafta. 

Imenovana Radna skupina izradila je nacrt akcijskog plana i dostavila ga 7. srpnja 2022. svim članovima 
Stručnog kolegija kao materijal za sjednicu održanu 11. srpnja 2022. Na sjednici je otvorena javna 
rasprava i razmotreni su svi prijedlozi te je donesen konačan prijedlog Akcijskog plana za unapređenje 
kvalitete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je Fakultetsko vijeće prihvatilo 
na sjednici održanoj 15. srpnja 2022. 

Pri izradi akcijskog plana korišteni su temeljni dokumenti: 

- Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, studeni 2020. 

- Priručnik za osiguravanje kvalitete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
studeni 2015. 

- Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu, veljača 2014. 
- Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja – 

ESG, svibanj 2015. 
- Strategija razvoja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2019. – 2024., 

ožujak 2019. 
- Godišnji planovi i izvješća za područje osiguravanja kvalitete Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu.  
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Preporuke Stručnog povjerenstva za poboljšanje kvalitete po 
svakom standardu unutar teme 
 

I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta 

1.1. Ojačati sustav praćenja s ciljem osiguravanja kvalitete nastave. Preporučuje se uspostava 

sustava jasnih i mjerljivih pokazatelja kvalitete te definiranje specifičnih mjera u slučaju 

nezadovoljavajućih rezultata ankete. Potrebno je definirati mehanizme pravovremenog i 

sustavnog informiranja studenata u vezi s rezultatima anketa. 

1.2. Nema preporuka. 

1.3. Izgraditi vlastiti sustav informiranja kako bi svi studenti bili upoznati sa svojim pravima, 

posebice s pravom na ulaganje pritužbi. 

1.4. Definirati sustavan način uključivanja dionika u praćenje svojih studijskih programa. 

1.5. Fakultetu se preporučuje da formalizira i usustavi aktivnosti sudjelovanja i angažmana u 

lokalnoj zajednici te omogući načine priznavanja takvih nastojanja. 

1.6. Fakultetu se preporučuje izrada postupaka razvoja i revizije programa cjeloživotnog učenja 

koji uključuju sustavno prikupljanje i korištenje informacija o društvenim potrebama. 

 

II. Studijski programi  

2.1. Nema preporuka. 

2.2. Uspostaviti postupak kontinuirane revizije usklađenosti ishoda učenja i sadržaja kolegija 

nakon provedbe studentskih anketa i analize rezultata ispita.  

Nastaviti s prijavama na različite domaće i EU projekte u obrazovanju. 

2.3. Osigurati da komunikacija između nastavnika i studenata bude usklađena s politikom 

Fakulteta. 

2.4. Nastaviti postojeću suradnju sa studentima, poslodavcima, strukovnim udruženjima i 

alumnijima u postupku izrade novih i revidiranja postojećih studijskih programa. 

2.5. Osmisliti mehanizam (sustav praćenja) redovne kontrole usklađenosti ECTS bodovnog 

opterećenja sa sadržajem, ciljevima i ishodima kolegija. 

2.6. Nema preporuka. 
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III. Nastavni proces i podrška studentima 

3.1. Opisati i objaviti mehanizme i postupke priznavanja prethodnog učenja. 

3.2. Preporučuje se da Fakultet definira standarde za napredovanje na studiju. Preporučuje se 

da Fakultet opiše kako se informacije o napredovanju studenata koriste u izradi i reviziji 

studijskih programa i kolegija. 

3.3. Opisati načine osiguravanja raznih nastavnih metoda i kontinuirano unaprjeđivati opise 

kolegija. Treba sustavno usklađivati nastavu i vrednovanje. Sve nastavnike treba educirati 

u tom području. Treba kritički vrednovati opise kolegija u vezi s postizanjem ishoda učenja 

i prikladnim metodama nastave i vrednovanja. Svim studentima osigurati neku vrstu 

povratnih informacija o njihovim aktivnostima na svim kolegijima.  

Na području crkvene glazbe potrebna je nabavka glazbala za vježbu. 

3.4. Izraditi formalne postupke podrške studentima te karijernog savjetovanja studenata. 

3.5. Fakultetu se preporučuje da formalizira i objavi postupke podrške studentima iz ranjivih i 

podzastupljenih skupina. 

3.6. Fakultetu se preporučuje da uspostavi bilateralne sporazume s određenim stranim visokim 

učilištima. 

3.7. Fakultet može razmotriti uspostavu bilateralnih sporazuma s određenim stranim visokim 

učilištima koji će prethodno odobriti semestar koji će biti ekvivalentan semestru koji se 

izvodi na Fakultetu. 

3.8. Preporučuje se sustavan rad na usklađivanju nastave i vrednovanja. 

3.9. Nema preporuka. 

3.10. Uvesti sustavno prikupljanje informacija na tržištu rada za sve skupine završenih studenata 

 

IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti  

4.1. Osigurati dovoljan broj kvalificiranih nastavnika Instituta za crkvenu glazbu. 

4.2. Opisati sustav vrednovanja nastavnika u svrhu napredovanja.  

4.3. Poboljšati istraživačku mobilnost.  

Poticati nastavnike crkvene glazbe da budu aktivniji u objavljivanju znanstvenih i 

umjetničkih publikacija. 

4.4. Izraditi razumnu kratkoročnu strategiju prikupljanja sredstava za nabavku novog klavira na 

Institutu za crkvenu glazbu za potrebe praktikuma. 

4.5. Osigurati plan nabave nota djela iz međunarodnog glazbenog repertoara u knjižnici 

Instituta za crkvenu glazbu.   

4.6. Izraditi budući plan upravljanja financijskim resursima.  
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Poticati crkvene institute da unaprijede sustav financijske potpore studentima u potrazi za 

zaposlenjem ili poslijediplomskim studijem. 

 

V. Znanstvena/umjetnička djelatnost  

5.1. Nastaviti unaprjeđivati područje znanstvenoistraživačkih projekata.  

Organizirati znanstvene aktivnosti kao timski rad unutar instituta i u suradnji između 

Fakulteta i instituta. 

5.2. Nema preporuka. 

5.3. Institut za crkvenu glazbu treba proširiti suradnju na područje međunarodne crkvene 

glazbe i s drugim gregorijanskim institutima i institutima za crkvenu glazbu. 

Preporučuje se znanstvena suradnja Fakulteta sa zapadnoeuropskim i sjevernoameričkim 

teološkim fakultetima i organizacijama. 

5.4. Nastaviti istraživanje glazbene ostavštine Anđelka Klobučara. 

5.5. Unaprijediti znanstvene i umjetničke aktivnosti nastavnika Instituta za crkvenu glazbu. 
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Plan aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima 
(Kod pisanja Akcijskog plana potrebno se očitovati o svim preporukama Stručnog povjerenstva; navesti konkretne mjere i indikatore provedbe potrebnih 
aktivnosti; dati pojašnjenje ukoliko je preporuka izvan dosega ovlasti visokog učilišta ili poboljšanje u dijelu preporuke koje nije moguće primijeniti iz drugih 
razloga. 
Kod pisanja Izvješća o realizaciji Akcijskog plana kolona Izvješće o realizaciji Akcijskog plana treba biti popunjena) 
 
 

Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta 

1.1. 

Ojačati sustav praćenja s 
ciljem osiguravanja 
kvalitete nastave. 

Praćenje i provedba aktivnosti i 
zadataka predviđenih Strategijom 
razvoja. Analiza provedbe 
Strategije za prethodno razdoblje. 

trajno 

Izvješće o provedenoj 
analizi predstavljano i 
raspravljano na 
sjednicama. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete i drugi 
nositelji za pojedine 
aktivnosti/ 
zadatke definirani 
Strategijom 

Jasno definirati 
mehanizme osiguravanja 
povratnih informacija, 
posebice u vezi s mjerama 
koje se poduzimaju na 
temelju studentskih 
anketa i ocjenjivanja. 

Uspostaviti formalne mehanizme 
osiguravanja povratnih 
informacija, posebice u vezi s 
mjerama koje se poduzimaju na 
temelju studentskih anketa i 
ocjenjivanja. Poticati studente na 
veći odaziv za ispunjavanje 
studentskih anketa. 

listopad 2022. 

Izvješće o provedenoj 
analizi rezultata 
provedene ankete 
raspravljeno na 
tematskoj sjednici. 
Na razini ustrojbenih 
jedinica odgovornih 
za nastavu 
raspravljati o 
rezultatima 
studentskih anketa u 
cilju unapređivanja 
kvalitete nastave i 
motiviranja 
studenata na 
ispunjavanje anketa. 

 

dekan,  
prodekani, 
predstojnici 
instituta, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
Fakultetsko vijeće, 
nastavnici,  
studenti 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Definirati slučajeve kad 
dekan treba poduzimati 
mjere u slučaju 
nezadovoljavajućih 
rezultata anketa. 

Uspostaviti postupak utvrđivanja 
mjera u slučaju 
nezadovoljavajućih rezultata 
ankete. 

listopad 2022. 

Postupak opisan u 
Priručniku za 
osiguravanje 
kvalitete. 

  
Razviti sustav koji 
omogućava studentima 
dobivanje povratnih 
informacija u vezi anketa u 
kojima su sudjelovali. 

Uvođenje redovitih sastanaka sa 
studentima, predstavnicima 
studijskih godišta i članovima 
Studentskog zbora. 

trajno 

Redoviti sastanci sa 
studentima i 
informiranje o 
poduzetim mjerama. 
Donesene smjernice 
za unapređenje 
svrhovitosti 
studentskih anketa. 
Rasprava o 
rezultatima 
provedene ankete i 
poduzetim mjerama 
na redovitim 
sastancima sa 
predstavnicima 
studijskih godišta, 
članovima 
Studentskog zbora i 
studentima. 

1.2. Nema preporuka. 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

1.3. 

Izgraditi vlastiti sustav 
informiranja kako bi svi 
studenti bili upoznati sa 
svojim pravima, posebice s 
pravom na ulaganje 
pritužbi. 

Osigurati mehanizme za odgovore 
na studentske pritužbe, pitanja i 
prijedloge za poboljšanja. 
Imenovati odbor/povjerenstvo za 
žalbe studenata. 
Izraditi info letak o studentskim 
pravima, posebice s pravom na 
ulaganje pritužbi. 

veljača 2023. 

Info letak objavljen 
na mrežnoj stranici 
Fakulteta i na 
oglasnim pločama, 
odgovaranje na 
studentske upite u 
propisanom roku; 
pozitivna povratna 
informacija 
studenata. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
Studentski 
pravobranitelj, 
Studentski zbor, 
studenti, 
Fakultetsko vijeće 

Uspostaviti i definirati 
formalne postupke u vezi 
sa svim oblicima neetičnog 
ponašanja, netolerancije i 
diskriminacije. 

Donijeti izjavu/smjernice za 
prepoznavanje i djelovanje u vezi 
netolerancije i diskriminacije 

ožujak 2023. 
Smjernice objavljene 
na mrežnoj stranici 
Fakulteta. 

 

Etičko povjerenstvo 
KBF-a, Povjerenstvo 
za osiguravanje 
kvalitete, 
Fakultetsko vijeće 

1.4. 

Definirati sustavan način 
uključivanja dionika u 
praćenje svojih studijskih 
programa. 

Ažurirati Priručnik za osiguravanje 
kvalitete. 

prosinac 2023. 

Odluka o imenovanju 
radne skupine za rad 
na izmjenama i 
dopunama studijskih 
programa 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
Fakultetsko vijeće, 
dionici 

Informiranje dionika o 
relevantnim pokazateljima 
(stopa prolaznosti, stopa 
odustajanja od studija, 
stopa zapošljivosti…) 

Vođenje godišnje analitike 
prolaznosti, odustajanja od 
studija i stope zapošljivosti. 
Prikupljati povratne informacije 
od alumnija i drugih dionika. 
Razraditi proces praćenja karijere. 

trajno 

Tematske sjednice. 
Podaci objavljeni na 
mrežnoj stranici 
Fakulteta. 

 

Dionici, 
Povjerenik za 
karijerno 
savjetovanje, 
Studentska 
referada, 
Tajništvo studija, 
Studentska 
referada za 
poslijediplomski 
studij 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

1.5. 

Formalizirati i usustaviti 
aktivnosti i informiranje o 
društvenim ulogama 
Fakulteta. 

Analiza godišnjih izvješća o radu 
nastavnika. 

trajno 

Izvješće o rezultatima 
provedene analize. 
Godišnje izvješće 
dekana.  

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete,  
Tajništvo studija, 
Studentska 
referada, 
Fakultetsko vijeće,  
dekan 

Društvenu ulogu Fakulteta učiniti 
prepoznatljivom na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 

Ažuriranje mrežne 
stranice Fakulteta 

Omogućiti načine 
priznavanja takvih 
nastojanja. 

Ažurirati Pravilnik o nagradama i 
priznanjima za doprinos 
nastavnika društvenoj 
prepoznatljivosti Fakulteta. 

prosinac 2022. 
Dodjela nagrada na 
Danu Fakulteta. 

 

Priznavanje izvannastavnih 
aktivnosti studenata. 

 
Dopunska isprava o 
studiju 

1.6. 

Izraditi postupak razvoja i 
revizije programa 
cjeloživotnog učenja koji 
uključuju sustavno 
prikupljanje i korištenje 
informacija o društvenim 
potrebama. 

Imenovati radnu skupinu za 
periodičnu reviziju. 
Izraditi plan aktivnosti rada radne 
skupine za periodičnu reviziju 
programâ cjeloživotnog 
obrazovanja. 

ožujak 2024. 

Imenovana radna 
skupina za 
periodičnu reviziju. 
Donesen plan 
aktivnosti rada 
povjerenstva. 
Donošenje odluke o 
novom programu 
cjeloživotnog 
obrazovanja. 

 

Radna skupina za 
izradu plana 
aktivnosti, 
Povjerenstvo za 
stručno 
usavršavanje, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
Stručni kolegij, 
Fakultetsko vijeće 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

II. Studijski programi 
2.1. Nema preporuka. 

2.2. 

Uspostaviti postupak 
kontinuirane revizije 
usklađenosti ishoda učenja 
i sadržaja kolegija nakon 
provedbe studentskih 
anketa i analize rezultata 
ispita. 

Izraditi postupak kontinuirane 
revizije usklađenosti ishoda 
učenja i sadržaja kolegija. 

svibanj 2023. 

Provedba anketa o 
ostvarenim ishodima 
učenja. Izrada i 
usvajanje izvješća o 
rezultatima te 
predlaganje izmjena i 
dopuna usvojenih 
ishoda ili drugih 
dijelova 
konstruktivnog 
povezivanja 
nastavnog procesa. 
Tematska sjednica. 
Izmjene i dopune 
izvedbenog plana 
nastave u sklopu 
izrade Reda 
predavanja. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
Stručni kolegij, 
Fakultetsko vijeće 

Nastaviti s prijavama na 
različite domaće i EU 
projekte u obrazovanju. 

Pratiti domaće i EU projekte u 
obrazovanju i poticati nastavnike 
na prijavu. 
Radionice o mogućnostima 
prijavljivanja i načinima vođenja 
znanstvenih projekata. 

trajno 
Određeni broj prijava 
na projekte. 

 

Služba za 
znanstveno-
istraživačke 
projekte, prodekan 
za znanost, 
nastavnici 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Povjerenstvo smatra da bi 
možda trebalo pokrenuti 
poslijediplomski 
licencijatski i doktorski 
studij iz crkvene glazbe. 

Raspraviti mišljenje Povjerenstva 
o poslijediplomskom 
licencijatskom i doktorskom 
studiju iz crkvene glazbe. 

  

Mišljenje Povjerenstva 
se raspravilo na 
sjednici Stručnog 
kolegija održanoj 11. 
srpnja 2022. Donesen 
je jednoglasan 
zaključak o 
neodrživosti takvog 
studija na hrvatskim 
prostorima. 

dekan, 
prodekan za 
znanost, 
predstojnik 
Instituta, 
Stručni kolegij,  
nastavnici 

2.3. 

Nastaviti revidirati i 
unapređivati nastavni 
proces u skladu s 
Apostolskom konstitucijom 
Veritatis Gaudium, 
društvenim potrebama u 
Hrvatskoj te inozemstvu, 
uključujući nova 
znanstvena istraživanja i 
brigu o očekivanjima, 
potrebama i zadovoljstvu 
studenata ishodima učenja 
studijskih programa. 

Nastaviti revidirati i unapređivati 
čitav nastavni proces kako bi 
komunikacija između nastavnika i 
studenata bila usklađena s 
politikom Fakulteta. 

trajno 

Prijedlog za 
usklađenje radnog 
opterećenja 
studenata s ECTS 
bodovima u okviru 
novoga Reda 
predavanja. 
Sudjelovanje na 
radionicama i 
skupovima vezanima 
za unapređenje 
nastavnog procesa. 
Imenovana radna 
skupina za analizu i 
reviziju studijskih 
programa za 
integrirani,  
preddiplomski i 
diplomski studij. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
ECTS koordinator,  
predstojnici 
instituta, prodekan 
za nastavu, 
nastavnici 

2.4. 

Nastaviti postojeće oblike 
suradnje u postupku izrade 
novih i revidiranja 
postojećih studijskih 
programa. 

Jačati i razvijati suradnju sa svim 
dionicima.  

trajno   

prodekan za 
nastavu, 
predstojnici 
institutâ, 
Povjerenstvo za 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Nastaviti s radom na HKO 
projektu. 

Organizirati edukaciju na temu 
HKO-a i mogućnostima daljnjega 
unapređenja postojećih studijskih 
programa u skladu s Hrvatskim 
kvalifikacijskim okvirom. 

2023./2024. 

Izvješće o održanoj 
edukaciji objavljeno 
na mrežnoj stranici 
Fakulteta. 
Izrađeni standardi. 

 

osiguravanje 
kvalitete, 
DBS-KBF, 
radne skupine, 
Fakultetsko vijeće 

Razviti metodu sustavnog 
korištenja povratnih 
informacija vezanih uz 
postupak izrade novih i 
revizije postojećih 
studijskih programa te u 
vezi sa zapošljavanjem u 
crkvenim ustanovama. 
Uzimati u obzir povratne 
informacije od alumnija u 
vezi sa zapošljavanjem u 
crkvenim ustanovama 
(crkveni glazbenici). 

U Priručniku za osiguravanje 
kvalitete doraditi postupak i 
mehanizme praćenja i revizije 
studijskih programa 
i ishoda učenja. 

prosinac 2023. 
Ažurirani Priručnik 
objavljen na mrežnoj 
stranici Fakulteta. 

 

Razviti metodu, prikupljati i 
analizirati podatke u svrhu izrade 
novih i revizije postojećih 
studijskih programa.  
Osnivanje sekcije bivših 
studenata ICG-a pri DBS-KBF. 
Uvođenje redovitih susreta s 
pojedinim predstavnicima 
crkvenih ustanova. 

redovito 
 
 

2023./2024. 
 
 

trajno 

Objavljena izvješća. 
Radne skupine za 
izradu novih i reviziju 
postojećih studijskih 
programa. 
Osnovana sekcija 
bivših studenata DBS-
KBF ICG. 
Redoviti susreti sa 
crkvenim 
predstavnicima. 

2.5. 

Provjeravati usklađenost 
ECTS bodova sa stvarnim 
studentskim 
opterećenjem. 

 redovito 
Godišnje izvješće o 
izmjenama i 
dopunama reda 
predavanja te reviziji 
i usklađenosti ECTS 
bodova. 

 
ECTS koordinator, 
predmetni 
nastavnici,  
Povjerenstvo za 
kontroling, 
nastavnici, 
prodekanica za 
nastavu, 
dekan 

Uspostaviti neovisno 
povjerenstvo (izuzev 
predmetnog nastavnika) 
koje će revidirati 
usklađenost ECTS bodova 
sa stvarnim studentskim 
opterećenjem. 

Na temelju rezultata studentskih 
anketa prema potrebi uspostaviti 
revizorsko (kontroling) 
povjerenstvo. 

  

2.6. Nema preporuka. 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

III. Nastavni proces i podrška studentima 

3.1. 

Opisati i objaviti 
mehanizme i postupke 
priznavanja prethodnog 
učenja. 

Donijeti odluku o postupku 
priznavanja prethodnog učenja 

studeni 2022. 
Odluka objavljena na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 

dekan, 
prodekan za nastavu, 
predstojnici instituta, 
Studentska referada 

3.2. 

Definiranje standarda za 
napredovanje na studiju. 

Izraditi standarde za 
napredovanje na studiju 

svibanj 2023. 

Objavljeni standardi, 
dopunjen Pravilnik o 
studiranju na 
preddiplomskim i 
diplomskim studijima. 

 

dekan, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
predstojnici instituta, 
stručni kolegiji, 
Fakultetsko vijeće 

Opisati kako se 
informacije o 
napredovanju studenata 
koriste u izradi i reviziji 
studijskih programa i 
kolegija. 

Ažurirati Priručnik za 
osiguravanje kvalitete. 

prosinac 2023. 

Priručnik za 
osiguravanje kvalitete 
objavljen na mrežnim 
stranicama. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
radne skupine 

periodično 

Izvješće o 
provedenom 
postupku izrade i 
revizije studijskih 
programa i kolegija. 

3.3. 

Opisati načine 
osiguravanja raznih 
nastavnih metoda i 
kontinuiranog 
unaprjeđivanja opisa 
kolegija. 

Osmisliti opis načina 
osiguravanja raznih nastavnih 
metoda i kontinuiranog 
unaprjeđenja opisa kolegija, 
ažurirati Priručnik i redovito 
ažurirati opise kolegija. 

prosinac 2023. 

Priručnik za 
osiguravanje kvalitete 
objavljen na mrežnim 
stranicama. 
Objavljeni opisi 
kolegija. 

 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete,  
pročelnici katedri, 
nastavnici, 
Fakultetsko vijeće 

Educirati nastavnike u 
području usklađivanja 
nastave i vrednovanja. 

Organizirati pedagoške 
radionice. 

redovito 
Broj nastavnika koji je 
sudjelovao na 
radionici. 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Formalizirati mentoriranje 
mladih nastavnika. 

Odrediti nadležnosti postupka 
izbora i imenovanja mentora te 
načina praćenja rada 
asistenata i 
poslijedoktoranada. 
Izraditi pravilnik o vrednovanju 
rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora. 

rujan 2023. 
Pravilnik o objavljen 
na mrežnoj stranici 
Fakulteta. 

 

Odbor za izradu 
normativnih akata, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
mentori, 
stručni kolegiji, 
Fakultetsko vijeće 

 

Izraditi obrazac mentorova 
vrednovanja u praćenju 
asistenata i 
poslijedoktoranada. 

rujan 2023. 

Obrazac godišnjeg 
izvješća mentora o 
radu mladog 
nastavnika, asistenta, 
poslijedoktoranda 
objavljen na mrežnoj 
stranici Fakulteta. 
Ispunjeno godišnje 
izvješće mentora o 
radu mladog 
nastavnika, asistenta, 
poslijedoktoranda. 
Odluka Fakultetskog 
vijeća o ispunjavanju 
uvjeta. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
pročelnici katedri, 
nastavnici 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Osigurati studentima 
neku vrst povratnih 
informacija o njihovoj 
aktivnosti na svim 
kolegijima. 

Upućivati i poticati nastavnike 
na važnost osiguravanja 
povratnih informacija o tome u 
kojoj su mjeri studenti ostvarili 
predviđene ishode učenja. 

redovito 

Nastavnici studentima 
redovito na 
konzultacijama, na 
svim ispitima, 
kolokvijima i drugim 
oblicima provjere 
znanja daju povratnu 
informaciju o uspjehu 
ili neuspjehu, kao i 
preporuke o učenju. 
Analiza studentskih 
anketa. 

  

Kritički vrednovati opise 
kolegija i definirati mjere 
koje se poduzimaju u 
slučaju neadekvatnog 
opisa kolegija. 

Izraditi analizu opisa kolegija. siječanj 2024. 

Izvješće o provedenoj 
analizi predstavljeno i 
raspravljano na 
tematskoj sjednici. 

 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete 

U području crkvene 
glazbe potrebna je 
nabavka glazbala za 
vježbu. 

Donijeti plan nabavke glazbala 
za vježbu. 

Rok je uvjetovan 
obnovom zgrade 

Fakulteta. 

Donesen plan 
nabavke. 

 
dekan, 
predstojnik Instituta 
za crkvenu glazbu 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

3.4. 

Izraditi formalne 
postupke podrške 
studentima te postupke 
karijernog savjetovanja 
studenata. 

Izraditi postupke podrške 
studentima. 
Izraditi postupak karijernog 
savjetovanja studenata. 
Imenovati povjerenika za 
karijerno praćenje studenata. 

prosinac 2022. 

Broj studenata koji su 
prošli postupak 
savjetovanja. 
Karijerno praćenje 
predstavljeno 
studentima. 
Objavljeni formalni 
postupci praćenja na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
Godišnji izvještaj 
povjerenika za 
podršku studentima 
te povjerenika za 
karijerno praćenje 
studenata. 
Objavljeni rezultati 
analize praćenja i 
ankete. 
Održana jedna 
radionica na godišnjoj 
razini. 

 

povjerenici za 
podršku studentima, 
povjerenik za 
karijerno 
savjetovanje, 
stručni kolegiji, 
prodekan za nastavu 

3.5. 

Formalizirati i objaviti 
postupke podrške 
studentima iz ranjivih i 
podzastupljenih skupina. 

Izraditi postupak podrške 
studentima iz ranjivih i 
podzastupljenih skupina. 

prosinac 2022. 

Formalni postupak 
podrške objavljen na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 

Povjerenstvo za 
podršku studentima, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete,  
Fakultetsko vijeće 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

3.6.  

Odlazna mobilnost – 
uspostaviti bilateralne 
sporazume s određenim 
stranim visokim 
sveučilištima.  
Prema mogućnostima, 
unaprijed dogovoriti 
izradu jednog semestra na 
stranom visokom učilištu 
ekvivalentu semestru na 
Fakultetu. 

Rad na daljnjem potpisivanju 
bilateralnih sporazuma sa 
stranim visokim učilištima. 

trajno 

Izrađen sporazum o 
međusobnoj razmjeni 
studenata. Izvješće o 
realiziranoj razmjeni. 

 

dekan, 
prodekan za znanost, 
Povjerenstvo za 
međunarodnu 
suradnju, 
ECTS koordinator, 
Fakultetsko vijeće 

3.7. 

Dolazna mobilnost – 
razmotriti povećanje 
bilateralnih sporazuma s 
određenim stranim 
visokim sveučilištima. 
Prema mogućnostima, 
unaprijed dogovoriti 
izradu jednog semestra na 
stranom visokom učilištu 
ekvivalentu semestru na 
Fakultetu. 

Rad na daljnjem potpisivanju 
bilateralnih sporazuma sa 
stranim visokim učilištima. 

trajno 

Izrađen sporazum o 
međusobnoj razmjeni 
studenata. 
Izvješće nakon 
realizirane razmjene. 

 

dekan, 
prodekan za znanost, 
Povjerenstvo za 
međunarodnu 
suradnju, 
ECTS koordinator, 
Fakultetsko vijeće 

Kolegiji na engleskom 
jeziku. 

Izmjene i dopune izvedbenog 
plana nastave u sklopu izrade 
Reda predavanja. 

godišnje 

Izraditi i na mrežnoj 
stranici objaviti popis 
predmeta koje 
Fakultet nudi na 
stranim jezicima 
dolaznim studentima. 

 

prodekan za nastavu, 
prodekan za znanost, 
nastavnici, 
Fakultetsko vijeće 

Prikupiti informacije o 
potrebama i zadovoljstvu 
stranih studenata. 

Izrada anketnog lista. rujan 2022. 

Po završetku 
studijskog boravka na 
Fakultetu, strani 
studenti ispunjavaju 
anketu. 
Analiza ankete. 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

3.8. 

Sustavan rad na 
usklađivanju nastave i 
vrednovanja. 

Više dobro koordiniranih 
aktivnosti (već navedenih): 
- utvrditi usklađenost između 
ECTS bodova i radnog 
opterećenja studenata na 
pojedinim programima 
odnosno predmetnima, 
- kontinuirane radionice za 
nastavnike i za studente o 
uspješnom poučavanju i 
uspješnom učenju. 

Jednom godišnje. 

Izvješće o analizi 
rezultata koje su 
studenti postigli 
raspravljeno na 
stručnim kolegijima i 
Fakultetskom vijeću  – 
doneseni prijedlozi 
izmjena za 
poboljšanje 
izvedbenoga plana 
studija. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete, 
nastavnici, 
Fakultetsko vijeće 

Provesti samovrednovanje 
nastavnika. 

rujan 2023., trajno 
Rezultati analize 
samovrednovanja 
nastavnika. 

Kritički vrednovati opise 
kolegija u odnosu na 
postizanje ishoda učenja, 
odgovarajuće nastavne 
metode i metode 
vrednovanja. 

Redovito pratiti napredak i 
uspjeh studenata u postizanju 
definiranih ishoda učenja 
pojedinih predmeta. 

Tijekom nastave i po 
završetku nastave. 

U izvedbenom planu 
pojedinoga predmeta 
definirane su metode 
praćenja napretka i 
uspjeha studenata. 

 
prodekan za nastavu, 
nastavnici, 
Fakultetsko vijeće 

Sustavno korištenje 
povratnih informacija od 
studenata te studentima 
osiguravati povratne 
informacije o rezultatima 
vrednovanja na svim 
kolegijima. 

Osigurati povratne informacije 
studentima o rezultatima 
vrednovanja na svim 
kolegijima. 

listopad/studeni, 
trajno. 

Informiranje 
studenata na 
redovitim sastancima. 

 

prodekan za nastavu, 
Studentski zbor, 
predstavnici 
studentskih godišta 

3.9. Nema preporuka. 



20 
 

Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

3.10. 

Uvesti sustavno 
prikupljanje informacija 
na tržištu rada za sve 
skupine završenih 
studenata. 

Kontinuirano pratiti i analizirati 
stanje i trendove na tržištu 
rada, osobito u suradnji s 
uredima za vjeronauk u školi, 
alumnima i drugim vanjskim 
dionicima, te prema potrebi 
korigirati upisne kvote. 

trajno 

Analiza i rasprava 
prikupljenih 
informacija i 
dobivenih rezultata 
pod vidom strateških 
ciljeva. Tematske 
sjednice. 

 

prodekan za nastavu, 
povjerenik za 
karijerno 
savjetovanje, 
Povjerenstvo za 
osiguravanje 
kvalitete,  
DBS-KBF, 
Fakultetsko vijeće 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti 

Rok 
provedbe 

Indikator provedbe 
Izvješće o realizaciji 

Akcijskog plana 
Odgovorna osoba ili 

tijela 

IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti 

4.1. 

Osigurati dovoljan broj 
kvalificiranih nastavnika 
Instituta za crkvenu 
glazbu.  

Na Institutu za crkvenu glazbu 
definirati popis odgovarajućih 
doktorskih studija na drugim 
visokim učilištima koje studenti 
mogu pohađati. 

ožujak 
2023. 

Popis objavljen na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta. 

 

predstojnik Instituta za 
crkvenu glazbu, prodekan 
za znanost, Referada 
poslijediplomskog studija 
i Ured za međunarodnu 
suradnju 

4.2. 
Opisati sustav 
vrednovanja nastavnika u 
svrhu napredovanja. 

Donijeti pravilnik o ustroju 
radnih mjesta. 

veljača 
2025. 

Na mrežnim 
stranicama objavljen 
Pravilnik na hrvatskom 
i engleskom jeziku. 

 

dekan,  
Tajništvo,  
Odbor za izradu 
normativnih akata, 
Fakultetsko vijeće 

4.3 

Poboljšati istraživačku 
mobilnost. 

Poticanje nastavnika za 
sudjelovanje u međunarodnim 
projektima. 
Redovito informiranje 
nastavnika o mogućnostima 
mobilnosti. 
Poticanje nastavnika i 
znanstvenika za prijavu 
europskih projekata. 
Potpisivanje novih ugovora s 
visokim učilištima. 

trajno 
Veći broj prijavljenih 
projekata. 

 

dekan,  
prodekan za znanost, 
Služba za znanstveno-
istraživačke projekte 

Uvesti obvezne interne 
radionice za nove 
nastavnike. 

Pedagoške radionice (ishodi 
učenja, e-učenje, studenti s 
invaliditetom, potpora 
studentima...) 

trajno 

Ažurna evidencija o 
nastavnicima koji su 
pohađali neki oblik 
pedagoško-didaktičke 
edukcije. 

 

Povjerenstvo za 
osiguravanje kvalitete,  
pročelnici katedri, 
nastavnici 

Program cjeloživotnog 
obrazovanja Nastavničke 
kompetencije, seminari i ostali 
oblici dodatnoga usavršavanja 
za stjecanje kompetencija za 
rad u nastavi. 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti 

Rok 
provedbe 

Indikator provedbe 
Izvješće o realizaciji 

Akcijskog plana 
Odgovorna osoba ili 

tijela 

Poticati nastavnike 
crkvene glazbe da budu 
aktivniji u objavljivanju 
znanstvenih i umjetničkih 
publikacija. 

Poticati povećanje broja 
znanstvene i umjetničke 
aktivnosti nastavnika Instituta 
za crkvenu glazbu. 
Redovito informirati nastavnike 
crkvene glazbe o otvorenim 
natječajima za prijavu i 
objavljivanje znanstvenih i 
umjetničkih radova na domaćoj 
i međunarodnoj razini. 

trajno 

Redovito ažuriranje 
baze podataka o 
objavljenim radovima. 
Redovita evidencija 
umjetničkih aktivnosti 
vidljiva i na stranicama 
Fakulteta. 

 

prodekan za znanost, 
predstojnik Instituta za 
crkvenu glazbu, nastavnici 
Instituta 

4.4. 

Povjerenstvo je mišljenja 
da treba osigurati 
preseljenje na novi 
kampus. 

U odnosu na mišljenje 
Povjerenstva treba istaknuti da 
Fakultet u skladu s okolnostima, 
u dogovoru s osnivačem 
Zagrebačkom nadbiskupijom i 
Sveučilištem u Zagrebu, kao i s 
drugim vanjskim čimbenicima 
vodi brigu o infrastrukturi 
Fakulteta i razgovara sa svim 
ključnim dionicima. 

trajno   

Veliki kancelar, 
Sveučilište u Zagrebu, 
dekan,  
prodekan za 
organizacijska pitanja,  
Fakultetsko vijeće 

Izraditi razumnu 
kratkoročnu strategiju 
prikupljanja sredstava za 
nabavku novog klavira na 
Institutu za crkvenu glazbu 
za potrebe praktikuma. 

U razumno kratkom roku 
prikupiti sredstva za nabavku 
klavira. 

 
Osigurana sredstva za 
kupnju dva klavira. 

(kupljena su dva 
klavira sredstvima 
Sveučilišta u Zagrebu, 
10. prosinca 2021.) 

dekan, 
predstojnik Instituta za 
crkvenu glazbu 

4.5. 
Osigurati i razvijati vlastiti 
repertoar crkvene glazbe. 

Izraditi i osigurati plan nabave 
notnih djela iz međunarodnog 
glazbenog repertoara u knjižnici 
Instituta za crkvenu glazbu. 

trajno 
Kupljena notna djela iz 
međunarodnog 
glazbenog repertoara. 

 
predstojnik Instituta za 
crkvenu glazbu, 
dekan 

4.6. 
Izraditi budući plan 
upravljanja financijskim 
resursima. 

Plan upravljanja financijskim 
resursima. 

redovito 
godišnje 

planiranje i 
projekcija  

  

dekan, 
prodekan za 
organizacijska pitanja, 
Fakultetsko vijeće 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti 

Rok 
provedbe 

Indikator provedbe 
Izvješće o realizaciji 

Akcijskog plana 
Odgovorna osoba ili 

tijela 

Poticati crkvene institute 
da unaprijede sustav 
financijske potpore 
studentima u potrazi za 
zaposlenjem ili 
poslijediplomskim 
studijem. 

Donijeti zaključak o prijedlogu 
povjerenstva s obzirom na 
financijsku nemogućnost 
izravnog financiranja. 
 
Redovito informiranje 
studenata poslijediplomskog 
studija o mogućnostima 
studentske prakse, kao i o 
otvorenim natječajima o 
stipendijama. 

trajno 

Doneseni zaključci 
rasprava o prijedlogu 
Povjerenstva. 
Broj studenata koji su 
ostvarili studentsku 
praksu u inozemstvu i 
broj studenata koji su 
ostvarili stipendiju za 
studij. 
Održane radionice na 
temu mogućnosti 
stipendiranja. 

Prijedlog Povjerenstva 
je raspravljen na 
sjednici Stručnog 
kolegija održanoj 11. 
srpnja 2022. Donesen 
je zaključak da Fakultet 
i njegovi instituti 
nemaju mogućnosti za 
pružanje takve 
financijske potpore.   

Instituti Fakulteta 
Stručni kolegij, 
Fakultetsko vijeće 

  



24 
 

Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

V. Znanstvena/umjetnička djelatnost 

5.1. 

Nastaviti unaprjeđivati 
područje znanstveno-
istraživačkih projekata. 

Izrada i donošenje Strateškog 
programa znanstvenih 
istraživanja za razdoblje 2021. – 
2026. 

prosinac 2021. 

Strategija 
istraživačkoga rada 
usvojena na 
Fakultetskom vijeću i 
objavljena na 
mrežnoj stranici 
Fakulteta. 
Održane znanstvene 
aktivnosti vidljive na 
mrežnoj stranici 
Fakulteta. 
Objavljivanje 
publikacija. 

Strateški program 
znanstvenih 
istraživanja donesen je 
na III. sjednici 
Fakultetskog vijeća, 
održanoj 17. prosinca 
2021. godine. 

dekan, prodekan za 
znanost, stručni 
kolegij, Fakultetsko 
vijeće. 

Organizirati znanstvene 
aktivnosti kao timski rad 
unutar Institutâ i u suradnji 
između Fakulteta i 
Institutâ. 

Donijeti odluku o institucijskim 
projektima u kojima bi se 
znanstvene aktivnosti 
organizirale kroz timski radi u 
suradnji ustrojbenih jedinica 
Fakulteta. 

studeni 2022. 
godišnje 

Godišnje izvješće 
voditelja 
institucijskog 
projekta o realizaciji i 
provedbi projekta. 

 

prodekan za 
znanost, 
pročelnici katedri, 
predstojnici 
Institutâ 

5.2. Nema preporuka. 

5.3. 

Proširiti suradnju na 
područje međunarodne 
crkvene glazbe; suradnja s 
drugim gregorijanskim 
institutima i institutima za 
crkvenu glazbu. 

Potpisati ugovor o suradnji s 
drugim gregorijanskim 
institutima i institutima za 
crkvenu glazbu. 

nakon provedenih 
konzultacija i 

donesene odluke o 
suradnji 

Potpisan ugovor o 
suradnji. 

 

dekan, 
prodekan za 
znanost, 
predstojnik, 
predstojnik 
Instituta za crkvenu 
glazbu 
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Oznaka* 
Preporuke Stručnog 

povjerenstva 
Aktivnosti Rok provedbe Indikator provedbe 

Izvješće o realizaciji 
Akcijskog plana 

Odgovorna osoba 
ili tijela 

Preporučuje se znanstvena 
suradnja Fakulteta sa 
zapadnoeuropskim i 
sjevernoameričkim 
teološkim fakultetima i 
organizacijama. 

Sklapanje bilateralnih i drugih 
ugovora o suradnji Fakulteta sa 
zapadnoeuropskim i 
sjevernoameričkim teološkim 
fakultetima i organizacijama 
kroz bilateralne ugovore. 

trajno 

Potpisani bilateralni, 
Erasmus, Unic i drugi 
ugovori o suradnji. 
Održane znanstvene 
aktivnosti vidljive na 
mrežnoj stranici 
Fakulteta. 
Godišnje izvješće 
Dekana. 

 

dekan, 
prodekan za 
znanost,  
Povjerenstvo za 
međunarodnu 
suradnju, 
profesori 

5.4. 
Nastaviti istraživanje 
glazbene ostavštine 
Anđelka Klobučara. 

Povećati broj objavljenih 
radova o glazbenoj ostavštini 
Anđelka Klobučara u izdanjima 
Fakulteta. 

Rok provedbe je 
definiran 

Strateškim 
programom 
znanstvenih 

istraživanja od 
2021. do 2026. 

godine pod 
naslovom teme: 

Istraživanje, 
uređivanje i 
objavljivanje 

orguljaškog opusa 
akademika Anđelka 

Klobučara. 

Diseminacija 
objavljenih radova 
glazbene ostavštine 
Anđelka Klobučara. 

 

predstojnik 
Instituta za crkvenu 
glazbu, prodekan za 
znanost, 
povjerenstvo za 
izdavačku 
djelatnost, 
nastavnici Instituta 
za crkvenu glazbu 

5.5. 

Unaprijediti znanstvene i 
umjetničke aktivnosti 
nastavnika Instituta za 
crkvenu glazbu. 

Povećati broj znanstvene i 
umjetničke aktivnosti 
nastavnika Instituta za crkvenu 
glazbu. 

trajno 

Redovito ažuriranje 
baze podataka o 
objavljenim 
radovima. 
Redovita evidencija 
umjetničkih 
aktivnosti vidljiva i na 
stranicama Fakulteta. 

 

prodekan za 
znanost, 
predstojnik 
Instituta za crkvenu 
glazbu, nastavnici 
Instituta 

 


