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UVOD
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastavlja
tradiciju studija filozofije i teologije u Đakovu još od 1806. godine. Djelujući do tada kao Visoka
bogoslovna škola naša se ustanova 1987. godine pripaja Katoličkom bogoslovnom fakultetu u
Zagrebu te se na njemu izvodi afilirani studiji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. 2003.
godine započeo je proces odvajanja od Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te
je 2005. godine, u skladu s odlukama i odobrenjima Kongregacije za katolički odgoj u Rimu i Senata
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Područni studij Teologija u Đakovu postao Katolički
bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Iako po broju studenata i nastavnika Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu pripada manjim
sastavnicama osječkoga sveučilišta, to ne umanjuje činjenicu da Fakultet ima odgovornu znanstvenu,
stručnu, odgojnu i društvenu ulogu, ne samo u regiji kojoj pripadamo, već i na području cijele
Hrvatske. Sama djelatnost Fakulteta je dijelom određena pripadnošću Fakulteta području
humanističkih znanosti, ali i specifičnošću da je kao teološki fakultet primarno usmjeren na odgoj i
obrazovanje svećeničkih kandidata te vjernika za obnašanje različitih crkveno-pastoralnih službi.
Temeljno je poslanje Fakulteta to da nastavnim i znanstveno-istraživačkim radom, na temeljima
kršćanske vjere, filozofski i teološki promišlja o čovjeku i humanistički oblikuje studente da budu
spremni za dijalog u društvenom životu kroz promicanje zajedničkog dobra kroz načela odgovornosti
i supsidijarnosti.
Strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2021. do 2026. godine sadržava strateške
ciljeve KBF-a u Đakovu, koji se žele postići u budućem petogodišnjem razdoblju, a kojima se
osigurava kontinuitet i unaprjeđenje znanstvene djelatnosti koja će se odraziti i na kasnija razdoblja
oblikovanja misije i vizije rada Fakulteta. Ne smijemo zanemariti brojne učinke globalizacije, koji
nas suočavaju s nizom izazova na koje moramo kvalitetno reagirati i ponuditi realna i provediva
rješenja kako bi zadržali svoju stabilnost u brzo mijenjajućem društvenom kontekstu. Činjenica je da
doživljavamo kontinuirani pad interesa studenata za studij teologije te će se stoga morati pridati više
pažnje u atraktivnosti studiranja teologije i privlačenju novih studenata, osobito razvijajući
mogućnost dvopredmetnog studija s nekim od sastavnica osječkog sveučilišta humanističkodruštvenog ustrojstva. Uspostavom takvog jednog studija pomaknuli bismo fokus promocije, ali i
djelovanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu s usko regionalnog na nacionalno područje
kao i otvorili mogućnost veće mobilnosti i prilagodljivost studenata koji završavaju naš studiji na
tržištu rada općenito.
Ovim se dokumentom želi osnažiti ne samo domaću već i međunarodnu prepoznatljivost Fakulteta u
području humanističkih znanosti, dajući smjerokaz specifično znanstveno-istraživačke djelatnosti
naše institucije s konačnim ciljem da Fakultet postane relevantna institucija unutar teoloških učilišta
u Republici Hrvatskoj, a vodeća znanstveno-istraživačka institucija u pogledu teoloških znanosti u
ovom dijelu zemlje. Uz navedeno, cilj nam je potaknuti povezivanje i s drugim znanstvenim
područjima i disciplinama kako bi se povećala mobilnost, intenzivirao transfer znanja i iskustva te
ojačala uloga Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu na regionalnoj, nacionalnoj ali i
međunarodnoj razini. U tom je smislu Fakultet opredijeljen za jačanje i promicanje interdisciplinarne
suradnje na znanstveno-istraživačkom planu sa znanstvenicima drugih sastavnica i javnih instituta,
kako u okviru osječkog sveučilišta tako i društvenih institucija u ovom području općenito.
U budućnosti se Fakultet namjerava razvijati u znanstveno-istraživačkom području putem
usklađivanja nastavne i istraživačke djelatnosti kroz zadane strateške ciljeve uz suradnju s lokalnim,
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regionalnim i međunarodnim zajednicama, kako crkvenim tako i civilnim. Jedan od najosnovnijih
strateških ciljeva, definiranih ovim Strateškim programom, je povećanje broja prijavljenih i
odobrenih znanstveno-istraživačkih projekata. Uz to, cilj je povećati broj znanstvenih radova i broj
organiziranih znanstvenih simpozija te ustroj novih studijskih programa. Navedeno će osnažiti ne
samo domaću već i međunarodnu prepoznatljivost našeg Fakulteta u području humanističkih,
društvenih, a posebice interdisciplinarnih znanosti što se pak nameće kao sine qua non njegova
uspjeha i potvrde.
Strateški se program znanstvenih istraživanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu za
razdoblje 2021.-2026. temelji na analizi realizacije Strateškog programa znanstvenih istraživanja
2015.-2020., analizi znanstvenog potencijala Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, novoj
SWOT analizi, te preporukama za unaprjeđenje znanstvene djelatnosti iz Izvješća Stručnog
povjerenstva u postupku reakreditacije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Uzimajući u
obzir sve navedeno postavljeni su strateški ciljevi razvoja znanstvene djelatnosti Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u Đakovu za razdoblje 2021.-2026. te prioritetne znanstvene teme koje se
namjeravaju istražiti u svrhu ispunjenja postavljenih ciljeva.
Vizija se petogodišnjeg Strateškog programa znanstvenog istraživanja Katoličkog bogoslovnog
fakulteta u Đakovu za razdoblje 2021.-2026. temelji i oslanja na sljedeće crkvene, sveučilišne i
zakonske propise te druge relevantne dokumente koji promiču viziju, misiju i temeljne vrijednosti
našeg Fakulteta, te posljedično tomu uređuju samu kvalitetu znanstveno-istraživačke djelatnosti
uopće:
• Apostolska konstitucija o crkvenim sveučilištima i fakultetima, Veritatis Gaudium – Radost
istine, Zagreb, 2019.
• Kongregacija za katolički odgoj (za odgojno-obrazovne ustanove), Odgajati za solidarni
humanizam, Zagreb, 2019.
• Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2021.-2030.
• Akcijski plan Katoličkog bogoslovnog fakulteta za provedbu strategije sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku 2021.-2030.
• Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije Katoličkog
bogoslovnog fakulteta u Đakovu, sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje
od 2022. do 2026.
• Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, siječanj 2021.
• Statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
• Strateški plan Ministarstva znanosti i obrazovanja RH 2020.-2022.
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VIZIJA I MISIJA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ĐAKOVU

VIZIJA
U skladu s odredbama Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, naša je misija ne samo u
budućem petogodišnjem razdoblju, nego i inače u samom djelovanju Fakulteta „trajno se brinuti o
osiguravanju što kvalitetnijega i cjelovitijega obrazovanja i formacije studenata te na osobit način, u
suradnji crkvenih i fakultetskih vlasti, razvijati izvrsnost i raznolikost studijskih programa, kvalitete
nastave, te usavršavanja i napredovanja nastavnika, osiguravajući i nagrađujući uspješnost studenata,
te osobito nastojati oko znanstveno-istraživačkoga rada.“
Na tragu navedene statutarne odredbe o osobitoj brizi oko znanstveno-istraživačkog rada, u budućem
nam je petogodišnjem razdoblju cilj kontinuirano djelovati na predlaganju novih znanstvenoistraživačkih inicijativa i projekata, kako na nacionalnoj tako i međunarodnoj razini. Osobito je
važno, s obzirom na znanstveno-istraživački plan, usmjeriti svoje djelovanje na poticanje i razvoj
interdisciplinarne suradnje, što je, obzirom na planirane poslijediplomske studije, već u začetku.
Kontinuirani će rad na razvoju i usavršavanju studijskih programa osigurati Fakultetu još bolju
prepoznatljivost i pozicioniranost u humanističkom i interdisciplinarnom odgojno-obrazovnom
području.
Fakultet će nastojati u što većoj mjeri povezati obrazovni proces sa znanstveno-istraživačkim radom
kroz aktivno uključivanje u znanstvene projekte te suradnju s drugim obrazovnim ustanovama, kako
civilnim tako i crkvenim, čime bi se stvorilo povoljno okruženje za poticanje znanstvene izvrsnosti.
Navedeno ne bi bilo moguće bez sustavnog i kontinuiranog ulaganja u obrazovanje stručnjaka u
području humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. Stoga će Fakultet nastaviti trajno skrbiti o
napredovanju našeg nastavnog osoblja osiguravanjem potpora prilikom sudjelovanja na znanstvenim
skupovima, poticanjem znanstvenih aktivnosti i objavljivanjem znanstvenih publikacija.
Cilj nam je postati jedna od vodećih istraživačkih visokoškolskih ustanova u području teoloških
istraživanja te razvijati istraživački i obrazovni profil prepoznatljiv i na međunarodnoj razini. Stoga
ćemo osobitu pažnju usmjeriti na poticanje novih te učvršćivanje postojećih oblika suradnje s
međunarodnim stručnjacima i institucijama.
Razvijajući motivirajuće međuljudske odnose temeljene na povjerenju, međusobnom uvažavanju i
afirmativnoj konkurentnosti, Fakultet nastoji biti prepoznatljiv kao znanstvena i crkvena institucija u
svjedočenju kršćanskih vrjednota u akademskoj zajednici nastojeći istovremeno stvoriti okruženje za
poticanje znanstvene izvrsnosti i kompetitivnosti. Svoju će viziju ostvariti zajedničkim djelovanjem
svih relevantnih dionika s ciljem razvoja filozofsko-teološke struke i znanosti, kao i s ciljem napretka
crkvenog djelovanja i društva u cjelini.

MISIJA
Vizija Fakulteta je trajno i neraskidivo povezana s njegovom misijom, koja je utvrđena i samim
Statutom, koja u osnovi glasi:
•

njegovati i promicati, s pomoću znanstvenog istraživanja, vlastite discipline, tj. one koje su
izravno ili neizravno povezane s kršćanskom objavom ili koje izravno služe poslanju Crkve;
sustavno tumačiti u njoj sadržane istine; razmatrati u njihovom svjetlu nove probleme što se
javljaju, i predočivati ih ljudima svojeg vremena na način koji je prikladan za različite kulture,
odnosno, razvijati „kreativnu apologetiku“ kako bi se potaknula veća otvorenost prihvaćanju
evanđelja kod svih osoba;
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•

obrazovati, na razini visoke stručnosti, studente u vlastitim disciplinama u skladu s katoličkim
naukom; primjereno ih pripraviti za suočavanje s njihovim zadaćama te među službenicima
Crkve promicati stalno odnosno permanentno obrazovanje, osobito u duhu autentične kulture
susreta i kriterija transdisciplinarnosti, kao i smještanje i dozrijevanje svih spoznaja unutar
prostora Svjetla i Života koji pruža Mudrost koja proizlazi iz Božje objave, a radi
prevladavanja zlosretne razdvojenosti teorije i prakse, teologije i života;

•

aktivno pomagati, prema vlastitoj naravi i u tijesnom zajedništvu s hijerarhijom, i partikularne
Crkve i univerzalne Crkve, u cjelokupnom djelu evangelizacije, odnosno, dati konkretan izraz
socijalnoj dimenziji evangelizacije kao integralnom dijelu poslanja Crkve;

•

odgajati i obrazovati dijecezanski kler, članove ustanova posvećenoga života, članove družbi
apostolskoga života i katoličke laike te u tom duhu razvijati nove i suvremene kurikule studija
kao izraz potrebe za evangelizacijom koja je kadra rasvijetliti nove načine odnosa s Bogom,
drugima i okolinom i koja pobuđuje temeljne vrednote i nove paradigme djelovanja i
mišljenja, korisne za navještaj u svijetu obilježenom etičko-religijskim pluralizmom i
misaonom raznorodnošću;

•

promicati evangelizaciju i inkulturaciju kršćanstva, kao i razvoj kršćanske filozofske i
teološke misli, te u duhu „Crkve koja izlazi“ produbiti dijalog s različitim znanstvenim
područjima i ustanovama razvijajući istinsku evanđeosku hermeneutiku radi boljega
razumijevanja života, svijeta, ljudi te u otvorenosti duha stvarati duhovno ozračje istraživanja,
a osobito sa sigurnošću koja se temelji na istinama razuma i vjere te u tom duhu dobro shvatiti
i vrjednovati tvrdnje stručnjaka drugih disciplina te ih prosuđivati u svjetlu objavljene Istine;

•

unapređivati ekumenski dijalog sa svim kršćanima, promicati kulturu dijaloga s nekršćanima
i onima koji ne vjeruju te u odgovornoj slobodi i uzajamnoj otvorenosti sa svijetom i kulturom
posvetiti se pitanjima zaštite prirode i zaštite siromašnih te izgradnji mreže poštovanja i
bratstva.

Polazeći od naprijed navedenih statutarnih odredbi, Fakultet će u svojoj misiji ostati postojano i trajno
vjeran svom izvornom poslanju kao znanstveno-istraživačka visokoškolska teološka ustanova. Misija
je Fakulteta ostvariti visoku razinu prepoznatljivosti kako u nastavnom tako i u znanstvenoistraživačkom pogledu, a sve s ciljem kako bi osposobili teologe i pastoralne djelatnike da svoje
buduće službe obavljaju u skladu s temeljnim kršćanskim načelima. Stoga će Fakultet u budućem
petogodišnjem razdoblju kontinuirano poticati razvoj nastavne i znanstvene izvrsnosti u području
humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. Fakultet će nastojati putem znanstvenoistraživačkih i
izdavačkih projekata nastaviti organizirati i provoditi znanstvena istraživanja kako na polju teologije
tako i na polju drugih srodnih znanosti – filozofije, psihologije, povijesti, književnosti itd… Da bismo
to ostvarili, nužno je razviti povoljno suradničko intelektualno okruženje za sve njegove djelatnike
koji će kroz svoj rad poticati naše studente na kreativnost i oblikovanje vlastitog mišljenja kako bi u
svojem radu promicali temeljne humanističke i kršćanske vrijednosti, te na taj način predstavili
Fakultet kao poželjno mjesto studiranja za sve buduće teologe.
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ANALIZA ZNANSTVENOG POTENCIJALA KATOLIČKOG BOGOSLOVNOG
FAKULTETA U ĐAKOVU
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu kanonski je priznat od Svete Stolice zbog čega ima status
kanonskog crkvenog visokog učilišta. Organizira i izvodi sveučilišni integrirani preddiplomski i
diplomski filozofsko-teološko studij te programe cjeloživotnog učenja. Razvija znanstveni,
znanstveno-istraživački, nastavni i stručni rad u različitim znanstvenim i stručnim područjima.
Sam Fakultet svojim prostornim kapacitetom, opremom i cjelokupnom infrastrukturom ispunjava sve
preduvjete za daljnji razvoj i napredak znanstveno-istraživačkog potencijala. Svi se prostori, kako
Fakulteta tako i Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice (SNFK) koriste jednako za
obavljanje obje djelatnosti, znanstvene i nastavne. Zbog navedenog smatramo da Fakultet posjeduje
značajan znanstveno-istraživački potencijal koji mu omogućuje realizaciju postavljenih ciljeva
Strateškog programa znanstvenih istraživanja.
Djelatnost Fakulteta organizirana je kroz znanstveno-nastavne aktivnosti na 3 (tri) odsjeka, koji
ujedno djeluju kao temeljne ustrojbene jedinice, a u okviru kojih djeluje 6 (šest) katedri kao niže
ustrojbene jedinice, te kroz rad knjižnice i stručnih službi. Na Fakultetu je na dan 30. 9. 2022. g.
sveukupno zaposleno 43 (četrdesettroje) zaposlenika, od čega je 17 (sedamnaest) nastavnika u
znanstveno-nastavnim zvanjima, 1 (jedan) nastavnik u nastavnom zvanju, te 7 (sedam) suradnika u
suradničkom zvanju. Administrativnog osoblja je ukupno 18 (osamnaest), od čega je 13 (trinaestero)
stručno-tehničkog osoblje i 5 (petero) pomoćno-tehničkog osoblje.
Odsjeci su kao temeljne ustrojbene jedinice glavni pokretač cjelokupnog znanstveno-nastavnog rada
na Fakultetu, te se uz njih veže strateško planiranje i ostvarivanje znanstveno-istraživačkih ciljeva.
Pregled organizacijske strukture prikazan je u sljedećem shematskom prikazu:

Odsjek za Sveto
pismo i sustavnu
teologiju

Odsjek za praktičnu
teologiju i novu
evangelizaciju

Katedra filozofije

Katedra Svetoga
pisma Staroga i
Novoga zavjeta

Katedra moralne
teologije, socijalnog
nauka Crkve i liturgike

Katedra povijesti
Crkve i patrologije

Katedra
fundamentalne,
dogmatske i
ekumenske teologije

Odsjek za filozofiju i
povijest

Katedra pastoralne
teologije, kanonskoga
prava, katehetike i
religiozne pedagogije

Tajništvo Fakulteta je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih,
financijsko-računovodstvenih poslova te poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih
za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za
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uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom i drugim općim aktima, a uključuje: Ured za pravne i opće
poslove, Ured za upravljanje ljudskim resursima, Ured za financijsko-računovodstvene poslove, Ured
za studente i studije, Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Ured za
računalnu mrežu i komunikacijske sustave i Ured za tehničke poslove i poslove održavanja.
Na Fakultetu se ustrojava Knjižnica kao ustrojbena jedinica za obavljanje knjižnično-informacijske
zadaće i poslova vezanih za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne potrebe Fakulteta. Knjižnica
je u funkciji nastave, a u svrhu učinkovitog zadovoljenja informacijskih potreba studenata, nastavnika
i stručnog osoblja. Knjižnica je opskrbljena znanstvenim edicijama prvotno teološko-filozofskog, te
drugih stručnih područja, hrvatskih i stranih autora, nadalje časopisima, revijama i periodikom,
hrvatskog i drugih svjetskih jezika, te drugim pomagalima za uspješno obavljanje znanstvenonastavnog, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na Fakultetu.
U okviru se Fakulteta kao posebna ustrojbena jedinica nalazi i Studentski dom u Đakovu čije je
djelovanje regulirano Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u ustroju i korištenju
Studentskog doma u Đakovu u okviru Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Na Fakultetu postoji i Arhiv fakulteta u kojemu se nalazi vrijedna i bogata arhivska građa koja čuva
veliko bogatstvo djelovanja i rada Fakulteta.
Znanstveni se rad Fakulteta ogleda prvenstveno u organizaciji brojnih znanstvenih i stručnih skupova,
objavljivanju visokokvalitetnih znanstvenih i stručnih radova i sve većoj indeksiranosti u
međunarodnim bazama, te osobito u kvaliteti fakultetskoga znanstvenoga časopisa Diacovensia koji
je, prema uvjetima Nacionalnog vijeća za znanost i ocjeni Područnoga vijeća za humanističke
znanosti, dosegao najvišu razinu izvrsnosti (A1) te se referira u prestižnim međunarodnim bazama.
•

(su)organizacija znanstvenih i stručnih konferencija

Nastavnici i suradnici aktivno promiču znanstvena postignuća na skupovima koji se održavaju u
zemlji i inozemstvu. Fakultet kao takav i sam ima uspješnu tradiciju organiziranja domaćih i
međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova na kojima se predstavljaju rezultati znanstvenih
istraživanja. Redoviti godišnji skup u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu je
Teološko-pastoralni seminar za svećenike koji se održava svake godine tijekom rujna kao i
znanstveno-kulturna manifestacija „Lectio Strossmayer“. U razdoblju od 2015.-2020. Fakultet je bio
(su)organizator sveukupno 87 (osamdesetsedam) znanstvenih, odnosno stručnih konferencija, što je
vidljivo iz niže navedene Tablice.

Tablica br. 1. Broj organiziranih konferencija od 2015.-2020.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Domaće

20

17

14

13

7

6

Međunarodne

5

4

0

1

0

0

Sveukupno

25

21

14

14

7

6

Također, vrlo je značajna aktivnost nastavnika i suradnika s održanim predavanjima na skupovima
koji se održavaju u zemlji i inozemstvu. Navedeno potkrepljujemo činjenicom kako je prikazano u
tablici koja slijedi.
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Godina

UKUPNO održanih
izlaganja

Međunarodni znanstveni

S međunarodnim
sudjelovanjem

Znanstveni

Međunarodni znanstveno stručni

Znanstveno -stručni

Međunarodni stručni

Stručni

Tablica br. 2. Sudjelovanje nastavnika sa izlaganjima

2015.

63

24

1

17

2

0

2

17

2016.

72

28

2

9

0

10

3

20

2017.

56

22

1

19

0

6

1

7

2018.

48

25

0

19

1

1

0

2

2019.

53

13

4

12

0

6

1

17

2020.

27

10

1

9

0

5

0

2

•

Bibliografija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu u razdoblju od 2015.-2020.

Nastavnici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima te suradnici zaposleni na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu u Đakovu posvećeni su postizanju visoke kvalitete i kvantitete znanstvenog
istraživanja, zbog čega je znanstvena djelatnost Fakulteta održiva i razvojna. Da je tomu tako svjedoči
i podatak o broju objavljenih radova nastavnika Fakulteta u posljednjih 5 godina (2015.-2020.).

Tablica br. 3. – Statistika objavljenih radova od 2015.-2020.
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Ukupno

Radovi u a1

17

20

20

20

17

17

111

Radovi u a2
Autorstvo inozemnih
knjiga
Autorstvo domaćih knjiga

2

2

2

4

9

8

27

1

2

9

32

1

14

1
1

6

5

7

2

7

4

3

3

5

2

3

8

24

46

50

54

43

53

47

293

14

17

20

7

5

14

86

Poglavlja u knjigama
Uredništva knjiga
Stručni radovi u
časopisima
Recenzirani radovi sa
znanstvenih i stručnih
skupova
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Analizom je indeksiranih publikacija u WoSCC i SCOPUS bazi, vidljivo da nastavnici Fakulteta u
promatranom razdoblju od posljednjih 5 godina (2015.-2020.) imaju na temelju 117 objavljenih
radova u WoSCC i SCOPUS bazi, ukupno 108 citata, a h-indeks Fakulteta je 2, što potkrepljujemo
prikazom sljedećih tablica.
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Tablica br. 4. – Broj indeksiranih publikacija u WoS i SCOPUS bazi
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

WoSCC

6

4

3

2

3

6

Scopus

5

8

21

16

12

15

Tablica br. 5. – indeksiranost, citiranost i broj radova po godinama
Broj radova

Broj citata

h-indeks

WoSCC (2015.-2020.)

24

29

2

Scopus (2015.-2020.)

77

23

2

Kako bi se navedeni trend znanstvene djelatnosti naših nastavnika i dalje održao i povećao, Fakultet
institucijski skrbi o karijeri i napredovanju znanstvenika osiguravanjem potpore prilikom
sudjelovanja na znanstvenim skupovima te poticanjem znanstvenih aktivnosti i objavljivanjem
znanstvenih publikacija.

•

Realizacija znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata

Zasigurno je jedan od najvećih prioriteta u budućem razdoblju poticanje na sve veće sudjelovanje
naših nastavnika u znanstvenim projektima, što će istovremeno pridonijeti i daljnjem osnaživanju
našeg znanstveno-istraživačkog rada. Zaposlenici Fakulteta su za razdoblje od posljednjih 5 godina
(2015.-2020.) realizirali ili su u tijeku realizacije 7 (sedam) projekta, što je vidljivo u niže navedenoj
tablici.

Tablica br. 6. Broj aktivnih ili realiziranih projekata od 2015.-2020.
2015
Institucijski

2016

2017

1
1
(do 2016.) (do 2017.)

2018

2019

2020

1
(do 2022.)

Međunarodni
kompetitivni

1
(do 2023.)

Nacionalni kompetitivni
1
(do 2019.)

Ostalo (Erasmus)

1
(do 2020.)

1
(do 2022.)

Također, nastavnici su Fakulteta uključeni i u razne izvaninstitucionalne projekte, što se vidi iz
Tablice br. 7.
Tablica br. 7. Izvanfakultetski projekti u razdoblju 2015.-2020.
Projekti
Stručni
Znanstveni

Uloga

Broj nastavnika

Broj projekata

suradnik
suradnik

1
3

1
3
7

Osim navedenog, nastavnici su Fakulteta uključeni u rad raznih društava, povjerenstava, udruga,
udruženja izvan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Prema podacima iz posljednjeg
Godišnjeg izvješća dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta za akademsku godinu 2020./2021.
vidljivo je da na međunarodnoj razini 12 (dvanaest) nastavnika ukupno ostvaruju 18 (osamnaest)
članstava u 16 (šesnaest) udruga i udruženja. Na nacionalnoj razini njih 12 (dvanaest) ostvaruju 28
(dvadestosam) članstava u 24 (dvadesetčetiri) nacionalnih povjerenstava, društava, udruga i
udruženja. 4 (četiri) nastavnika ostvaruju 6 (šest) članstava u 5 (pet) regionalnih vijeća i odbora, a 15
(petnaest) nastavnika ostvaruju 65 (šezdesetpet) članstava u 47 (četrdesetsedam) papinskih,
nadbiskupijskih i HBK komisija, vijeća i odbora.

•

Aktivnosti popularizacije znanosti

Posebno se važnim smatra sudjelovanje Fakulteta odnosno njegovih nastavnika u aktivnostima
popularizacije znanosti čime dokazuju društvenu relevantnost svojih znanstvenih i stručnih
istraživanja i prijenosa znanja. Društvena relevantnost i prijenos znanja očituju se općenito u
popularizaciji znanosti koju provode nastavnici i to suradnjom s javnim sektorom, poglavito školama
i odgojno-obrazovnim ustanovama, kao i drugim, ustavama javnog karaktera – bolnicama, domovima
za starije osobe i nezbrinutu djecu, udrugama civilnog društva, pri čemu se njihov prijenos znanja i
društvena relevantnost očituje u održavanju predavanja, tribina, seminara i radionica i savjetovanja
upravo za te skupine. Svakako, prijenos znanja i popularizacija (teoloških) znanosti naših nastavnika,
nije sužena samo na ovu dimenziju, već se očituje aktivnim sudjelovanjem nastavnika u pisanju
novinskih članaka, komentara, osvrta, intervjua, sudjelovanjem u radio i televizijskim emisijama kao
i organiziranjem (i otvorenjem) izložbi, nadalje, sudjelovanjem u predstavljanju knjiga, okruglim
stolovima i panel-diskusijama od javnog karaktera što je vidljivo iz sljedeće tablice.
Tablica br. 8. Aktivnosti popularizacije znanosti od 2015.-2020.

Broj popularizacijskih aktivnosti

•

2015

2016

2017

2018

2019

2020

23

46

79

128

97

97

Izdavačka djelatnost Fakulteta

Kada govorimo o izdavačkoj djelatnosti fakulteta, Fakultet ima uspješnu tradiciju popularizacije
znanosti kroz objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, recenzija, osvrta, prikaza. Izdaje jedan
znanstveni i jedan studentski časopis.
Znanstveni je časopis »Diacovensia – Teološki prilozi« uvršten 2017. godine u popis najvrjednijih
časopisa u Republici Hrvatskoj za područje humanističkih znanosti (a1). Časopis je indeksiran
u Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals
(DOAJ), Religious and Theological Abstracts (Myerstown, SAD), European Reference Index for the
Humanities (Strasbourg, Francuska), Bibliographic Information Base in Patristics (Québec,
Kanada), Hrčku, portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske i u bibliografskoj bazi SCOPUS.
Časopis objavljuje u pravilu znanstvene radove iz znanstvenih polja teologije i filozofije, ali i iz
drugih znanstvenih polja koja se bave religioznom tematikom (književnost, sociologija, pedagogija,
psihologija, pravo) te područjem prirodnih znanosti. Posebno se njeguje interdisciplinarnost koja
omogućuje dijalog teologije i filozofije s različitim znanstvenim područjima i poljima. «Diacovensia
– Teološki prilozi» je periodična znanstvena publikacija koja se objavljuje četiri puta godišnje. Prvi
je broj Časopisa tiskan 1993. godine. U časopisu se objavljuju isključivo neobjavljeni radovi na
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hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i španjolskom jeziku. Svi radovi
objavljeni u Diacovensiji dostupni su na portalu Hrvatskih znanstvenih časopisa Hrčak, a sažetci
radova dostupni su u međunarodnoj bazi Religious and Theologiccal Abstracts (R&TA).
Studentski časopis Teofil, izlazi redovito jednom godišnje i u njemu su, osim prikaza rada i aktivnosti
naših studenata, također, i njihovi radovi koji se mogu bez problema okarakterizirati kao stručni i
popularno znanstveni iz područja teologije i filozofije. Dokaz rečenom svjedoči činjenica da se
objavljeni studentski radovi u ovom časopisu temelje većma na njihovim seminarskim i diplomskim
radovima i elaboratima, koji su, po naravi stvari, prošli stručnu recenziju i provjeru naših
profesora/nastavnika.
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu snažno potiče izdavačku djelatnost, o čemu skrbi
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost. Objavljivanje autorskih i uredničkih knjiga nastavnika
Fakulteta važan je dio izdavačke djelatnosti Fakulteta. Fakultet će i u budućem razdoblju objavljivati
radove svojih nastavnika i suradnika, kao i nastaviti poticati studente na suradnju i nastavak izdavanja
studentskog časopisa. Fakultet izdaje od 5. ožujka 2001. g. i niz »Biblioteka Diacovensia« koji u sebi
sadrži studije, priručnike i povjesnice. Objavljivanje u nizu »Biblioteke Diacovensia« provodi se
prema pravilima naznačenim u Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta. Svakako će se u
budućem razdoblju posvetiti promišljanju programa, strukture i ciljeva dotičnih časopisa i edicija
Biblioteke Diacovesia, kako bi bili još prepoznatljiviji po teološkom u svojem profilu i izvrsnosti.

•

SWOT analiza

U okviru aktivnosti poduzetih s ciljem izrade Strateškog programa znanstvenih istraživanja te
aktivnosti osiguranja kvalitete, provedena je SWOT analiza kao polazište određivanja općih i
posebnih strateških ciljeva i samog Fakulteta a posljedično tome i samog Strateškog programa
znanstvenih istraživanja. Ovdje se navode samo snage, slabosti, prilike i prijetnje od posebnog
značaja za razvoj znanstvene djelatnosti.
Unutar 4 SWOT područja (S - strenghts: snage/prednosti; W - weknesses: slabosti/mane; O opportunities: mogućnosti/prilike; T - threats: prijetnje/opasnosti) komentari su grupirani prema
segmentima sustava kvalitete, odnosno najfrekventnijim poljima. U tom smislu, sva četiri područja
imaju svoja frekventna polja unutar kojih su tematski grupirani pojedinačni komentari. Ovisno o broju
komentara na određenu temu, ovisi i intenzitet boje kojom su označeni. Kriterij vrjednovanja
komentara temelji se na učestalosti ponavljanja unutar teme.
13%

14%

37%

Prednosti
Slabosti

Mogućnosti
Opasnosti
36%

Slika 1. Udio SWOT područja u ukupnom broju komentara
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PREDNOSTI (36%)
Kvalifikacije
nastavnika
Visoki postotak
nastavnog kadra je
stekao kvalifikaciju
znanosti na inozemnim
sveučilištima

poznavanje stranih
jezika za što uspješnije
bavljenje znanstvenim
radom x2
Naše kvalitete su
velika obrazovanost
naših profesora, svi
su skoro doktorirali
na međunarodnim
sveučilištima i krasi
nas velika razina
stručnosti u raznim
znanstvenim
područjima.

Okolina nas percipira
većinom kao
intelektualce,
razumne i umjerene
ljude, poliglote. To je
naš potencijal koji
moramo neprestano
unaprjeđivati.

Etabliranost naših
profesora u
humanističkim
znanostima teologije,
filozofije, povijesti i
psihologije.

Mali fakultet pa u
svezi s tim svi se
dobro poznajemo i
možemo prepoznati
jedni u drugima
potencijalnu
mogućnost za rad i
suradnju.

Uvjeti i rezultati znanstvenih
istraživanja
Izvrsni rezultati znanstvenih
istraživanja
Mogućnost povezivanja sa drugim
teolozima diljem Hrvatske x2
-SNFK – veliki fundus knjiga za
istraživanje i Biskupijski arhiv x2
Iako smo dislocirani u odnosu na
Sveučilište ulaže se trud u
znanstvenom i materijalnom
smislu poboljšanju kvalitete rada.

Prednost koju imamo je naša
pripadnost Crkvi, koja sa svojim
udrugama, visokim učilištima i
intelektualcima pruža jedinstvenu
mogućnost umrežavanja i
suradnje sa srodnim institucijama

Znanstvena produkcija na
domaćem i stranom jeziku.
Uvjeti znanstvenog rada –
kabineti, bogata knjižnica, uvjeti
mira i tišine s obzirom na
znanstveni rad.
Relativno dobra znanstvena
produkcija.
Uvjeti rada i znanstvenog
stvaralaštva – osigurani kabineti i
računala u njima;
Bogata knjižnica i arhiv.

*Konstantno poticanje na rad te
objavljivanje i sudjelovanje na
znanstvenim skupovima.

Spremnost na međusobni dogovor
i suradnju.

Izdavaštvo

Znanstvena događanja

Popularizacija
znanosti

postojanje
znanstvenog časopisa
A1 kategorije Diacovensia;

Sudjelovanje na domaćim
i međunarodnim
znanstvenim skupovima i
simpozijima

Izdavačka djelatnost

organizacija nacionalnih
i međunarodnih
znanstvenih skupova x2

Popularizacija
aktivnosti:
znanstveni
skupovi,
kolokviji,
gostujuća
predavanja

Imamo odličan
teološki časopis,
Vlastiti Fakultetski
časopis Diacovensia

Istaknuo bih
znanstvene skupove
i objavljivanje
radova kako u
zborniku tako i u
našem časopisu
Diacovensia i
različitim
časopisima u
Hrvatskoj.

Prisutni smo sa
našim simpozijima,
znanstvenim
radovima u
časopisima,
Zbornicima
radova, projektima.
Naš rad može i
mora imati veliki
odjek na raznim
poljima koji su
aktualni za
suvremeno
društvo.

prednost je i u dobroj
infrastukturi (dvorane za
simpozij, osobito velika
A. Mandića)
Poticanje od strane
fakulteta na sudjelovanje
na znanstvenim
skupovima i simpozijima.
Velik broj organizacije
znanstvenih skupova i
simpozija od strane
fakulteta.
Organiziranje simpozija i
skupova iz različitih
područja znanosti i s
različitom tematikom.

Prisutni smo u
javnosti, svi
naši profesori
studentima
omogućuju
cjeloviti
humanistički
pristup
obrazovanju
prožet
crkvenim
duhom
(razumijevanje
povijesti,
teologije,
suvremenih
etičkih
izazova,
socijalnog
nauka Crkve.)

Mogućnost
objavljivanja
znanstvenih radova u
domaćem časopisu,
kako na hrvatskom,
tako i na ostalim
svjetskim jezicima.
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NEDOSTATCI (37%)
Projekti

Suradnja

Znanstvena
produktivnost i
organizacija rada

Znanstvena
ponuda

Populariza
cija

Neaktivnost

Mali broj projekata

Timski rad

Istraživačke projekte

nedostatak
interakcije sa
ostalim
sastavnicama
Sveučilišta x2

drugi nam primjerice
zamjeraju manjak
publiciranja
znanstvenih radova
x2

trebalo bi
organizirati više
teoloških kolokvija
i simpozija x2;

manjak
popularizac
ije
teoloških
znanosti x2

Uključenost
nastavnika u
ERASMUS +
program
mobilnosti

Možda možemo
poboljšati redovito
praćenje znanstvenog
i nastavničkoga rada
našeg osoblja, imajući
u vidu vrlo
kompetitivni svijet u
kojem e nalazimo.

Manjak simpozija,
kolokvija koji se
bave bitnim i
aktualnim
filozofsko te x2

Možemo
biti jasnije,
što
transparent
niji i
medijski
prisutniji u
mnogim
društvenim
područjima
koja su
uslijed
velikih
društvenih
kriza
uslijed
posljednje
2,5 godine
vrlo
aktualna.

Dio smo
humanističkih
znanosti, koje su
ionako bačene u
marginu uslijed
'sanktifikacije'
STEM područja.
Mi smo još
izloženiji jer
pripadamo
Crkvi, što je u
sekulariziranom,
laiciziranom
svijetu 21.
stoljeća poseban
izazov koji
moramo imati na
umu.

manjak uključenosti u znanstvene
projekte Sveučilišta x2
manjak mogućnosti za projekte,
Nedovoljan broj projekata te
nedovoljno sudjelovanje profesora
na projektima

Smatram da bi trebali unaprijediti
znanje u stvaranju projekata kao i
interdisciplinarna suradnja na
projektima.

Trebalo bi pod svaku cijenu izbjeći
nepotrebnu moguću konfrontaciju
sa drugim društvenim čimbenicima,
kao što su drugi fakulteti, mediji ili
društvene institucije. Mnoge silnice
u svakom slučaju ne bi propustile
priliku da bilo koju instituciju
Crkve stave u određeni konfliktni
kontekst. Moramo biti jedinstveni i
tražiti da uvijek budemo asertivni u
komunikaciji i suradnji.

Ne ulažemo dovoljno u znanstvenoistraživačke projekte.

Loša je strana ta što nam nedostaju
projekti i prijave na istih raznih
vrsta.

Možda nedostatak suradnje s
drugim fakultetima i rad na
različitim projektima u znanosti, a
što je i nedavno istaknuto na
reakreditaciji.

Od slabijih strana
istaknuo bih da smo
jedina
visokoškolska
znanstvena
institucija u gradu.

Zatvaranje u manji
krug i nesuradnja s
drugim fakultetima.

Možemo
unaprijedit suradnju
i rad na
znanstvenim
projektima.
Komunikaciju s
međusobnim
poštovanjem i
uvažavanjem.

Trebamo
izbjegavati
zatvaranje od
interdisciplinarnosti
, kao i stavove kako
je teologija iznad
drugih znanosti.

Nedovoljan broj
profesora u (viskom)
zvanju za
organiziranjem
doktorskog studija i
provedbom
napredovanja

Objava radova u
međunarodno
priznatim časopisima.

Ne objavljujemo
mnogo na stranim
jezicima. Više
objavljivati
znanstvene radove na
stranim jezicima i
surađivati na nekim
inozemnim
projektima.

Zanemarivanje
drugih područja
istraživanja kroz
simpozije i
kolokvije osim
teološko-povijesnih
i filozofskih.

nedovoljna
prisutnost u
javnosti,
zatvorenost pri
izražavanju
argumentiranog
stava o nekim
pojavama i
društvenim
problemima.

Netransparentno
st i
dogmatičnost.

Manjak suradnje s
drugim
znanstvenicima
različitih područja
bavljenja, a koja
može biti korisna za
boljitak svakog od
znanstvenika.
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MOGUĆNOSTI (13%)
Suradnja i projekti
Kao veliku priliku vidim uključenost KBF-a u sastav Sveučilišta J. J.
Strossmayera u Osijeku te mogućnost suradnje na znanstvenim projektima
istog Sveučilišta. X2
Pokretanje znanstvenih projekata i veće sudjelovanje na projektima
Suradnja sa susjednim zemljama na znanstvenom području već postoji.
Istaknuo bih Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. Na različitim znanstvenim
skupovima dolaze gosti predavači iz tih zemalja.
Suradnja se može nastaviti i osobito produbiti na području znanstvenih
projekata. Europska unija financijski podupire prekograničnu suradnju.
Suvremeni svijet nudi velike mogućnosti umrežavanja i komunikacije. EU
Fondovi, projekti na razini sveučilišta i drugih velikih crkvenih institucija (npr.
HKS sudjeluje u projektu koji je za Istočnu Europu pokrenulo sveučilište
Notre Dame iz SAD-a. Mišljenja sam da će se ovi trendovi samo nastaviti i da
se moramo organizirati na razini fakulteta da se što više uključimo u ove
projekte.

Simpoziji
Organizacija
teoloških skupova i
kolokvija koji će
doticati aktualne
teme i bitne
teološko filozofske
teme

Resursi
Mogućnost koristiti znanstvenoistraživačke projekte.
Dostupnost biblioteke.
Okruženje je već više puta
navedeno – uvjeti rada i
znanstvena klima, koja bi
svakako mogla biti bolja.
Postojanje knjižnice blizu
fakulteta koja je vrlo bogata
literaturom i mogućnost
nabavke novih knjiga potrebnih
za rad i napredovanje.

Podrška Sveučilišta. Otvorenost drugih fakulteta za suradnju.
Trendovi poput potpore za znanost kroz razne projekte.
Postoji sve više projekata koji se konstantno spominju te nas se potiče da se
uključimo u iste zbog daljnjeg osobnog rasta i napredovanja u znanosti.
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OPASNOSTI (14%)
Atraktivnost

Zapošljavanje

Nedostatak interesa za
teologiju kao znanost što
uvelike otežava relevantnost
teologije u društvu x2

Općenito manjak interesa za
humanističke teme, a osobito
teološke; irelevantnost teologije
i vjere u aktualnom
akademskom i opće
društvenom okružju

Velika razina kompetitivnosti
između raznih sastavnica
sveučilišta je određeni izazov za
naše projekte. Ovo moramo
imati u vidu i zato naša suradnja
na fakultetu, kao i Fakulteta sa
ostalim sastavnicama
Sveučilišta mora biti uzorna.

Nemogućnost
zapošljavanja
novih
znanstvenika

Opterećenje

Kao ograničenje
vidim neprestana
dodatna zaduženja
na području rada
naše nadbiskupije.
Zbog nedostatka
svećenika sve više
se profesora,
svećenika,
pastoralno
angažira. Za
praktične teološke
discipline
(katehetika,
pastoralna
teologija) mislim
da je to i poželjno,
a za ostale baš i
ne.

Posvećenost
svećenika
službama koje
imaju u
nadbiskupiji te
manja mogućnost
mogućeg ulaganja
vremena u
znanstveni
napredak.

Uvjeti rada
Biti će teži jer smo pozvani tražiti nove načine
znanstvenog djelovanja

Sredina u kojoj osim KBF-a nema drugih znanstvenih
događanja.
.
Zasigurno da hoće, radi već više puta spominjanih
razloga – nemogućnost uspostave doktorskog studija,
samostalno provođenje napredovanja radi nedostatka
profesora u znanstvenim zvanjima znanstvenih
savjetnika.

Udaljeni smo nešto od drugih fakulteta što može s
jedne strane biti i prednost, no ponekada i nedostatak.

Vjerujem da hoće zbog negativnog trenda iz našeg
okruženja koji je prvenstveno obilježen iseljavanjem i
manjkom ljudi u okruženju u kojem živimo.
Osnovna prepreka i ograničavajući faktor jest činjenica
da smo u Đakovu, udaljeni od svih ostalih sastavnica
našega Sveučilišta oko 40 km. Kada bismo bili u
Osijeku, međufakultetska suradnja bi bila bitno lakša.
Osnovni problem vidim u depopulaciji Republike
Hrvatske a osobito u njezinom istočnom dijelu gdje
živimo i radimo. Sve je manji broj mladih ljudi, pa se
tako smanjuje i broj studenata. Trebat će nam puno
mudrosti da iznađemo rješenja za ovaj problem.
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STRATEŠKI CILJEVI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZA
RAZDOBLJE 2021.-2026.
Prema Strateškom programu znanstvenih istraživanja 2015.-2020. godine, prioritetni zadaci su
bili definirani kao osnaživanje opsega, transparentnosti i kvalitete znanstveno-istraživačkog
rada s ciljem ostvarivanja konkurentnosti i međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta te daljnji
razvoj izdavačke djelatnosti fakulteta da bi se pridonijelo razvitku nastavnih, znanstvenih,
stručnih, obrazovnih i drugih djelatnosti te poticanju stvaralačkog duha u njima.
Budući da djelatnost Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, između ostalog, uključuje:
• istraživanje u humanističkim znanostima te interdisciplinarnim područjima znanosti;
• znanstveno-istraživački rad u znanstvenim poljima u okviru humanističkih znanosti te
• izdavačku, knjižničnu i informatičku djelatnost za potrebe nastave, znanstvenoga i
stručnoga rada
ciljevi Strateškog programa znanstvenih istraživanja 2021.-2026. usklađeni su s navedenim
djelatnostima te uključuju:
1. razvoj međunarodne znanstvene suradnje i prepoznatljivosti
2. pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata u području humanističkih znanosti
potičući interdisciplinarnost, te snažnije uključenje u međunarodne znanstvenoistraživačke projekte
3. kontinuirano praćenje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti
4. unaprjeđenje kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta

Strateški cilj 1.

Razvoj međunarodne znanstvene suradnje i prepoznatljivosti

Mjera 1.1. Sustavno informirati nastavnike o dostupnim programima međunarodne suradnje
Mjera 1.2. Analizirati realizaciju postojećih međunarodnih ugovora, intenzivirati realizaciju
postojećih ugovora te pronaći nove partnere iz područja djelovanja KBF-a
Mjera 1.3. Povećati broj organiziranih znanstvenih simpozija ili konferencija u suorganizaciji
sa međunarodnim, nacionalnim ili regionalnim srodnim znanstvenim institucijama ili
organizacijama
Mjera 1.4. Osigurati sudjelovanje nastavnika u znanstvenim i organizacijskim odborima
međunarodnih znanstvenih skupova te u uredništvima znanstvenih časopisa
Mjera 1.5. Poticati i pratiti individualnu međunarodnu suradnju nastavnika putem članstva u
međunarodnim asocijacijama
Mjera 1.6. Organizirati pozvana predavanja stranih znanstvenika uz primjenu suvremene
tehnologije te poticati gostovanje nastavnika KBF-a na inozemnim sveučilištima
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Mjera 1.7. Aplicirati i koristiti mogućnosti različitih programa podrške znanstvenicima i
istraživačima kroz individualne dolazne i odlazne mobilnosti te projektnih oblika suradnje
(Erasmus KA1, KA2, MSCA, CEEPUS i dr.)

Strateški cilj 2.

Pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata u području
humanističkih znanosti potičući interdisciplinarnost, te snažnije
uključenje u međunarodne znanstveno-istraživačke projekte

Mjera 2.1. Unaprijediti suradnju sa Sveučilištem u Osijeku odnosno njegovim sastavnicama na
pitanjima od zajedničkog interesa, a posebno projektima
Mjera 2.2. Osmisliti znanstvene projekte te u iste uključiti ostale sastavnice Sveučilišta
Mjera 2.3. Informirati i pratiti prijave domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih
projekata
Mjera 2.4. Poticati suradnju nastavnika s nastavnicima sa domaćih/inozemnih institucija u
okviru zajedničkih radova i projekata
Mjera 2.5. Osnažiti institucionalne i stručne kapacitete podrške u planiranju, izradi i provedbi
projekata
Mjera 2.6. Osigurati Fakultetu status partnera u projektu na međunarodnoj razini

Strateški cilj 3.

Praćenje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti

Mjera 3.1. Definirati prioritetne programe znanstveno-istraživačkog rada unutar Odsjeka i
Katedri
Mjera 3.2. Poticati znanstveno-istraživačku suradnju unutar samog Fakulteta
Mjera 3.3. Unaprijediti postojeća i stvarati nova partnerstva i suradnju u svim segmentima
svoga djelovanja
Mjera 3.4. Povećati znanstvenu produktivnost u domaćim i međunarodnim znanstvenim
časopisima
Mjera 3.5. Ustrojiti i integrirati nove studijske programe
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Mjera 3.6. Uspostaviti kvalitetan sustav praćenja i izvještavanja o znanstveno-istraživačkoj
djelatnosti nastavnika na Fakultetu
Mjera 3.7. Povećati broj domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i simpozija u
organizaciji Fakulteta
Mjera 3.8. Organizirati događanja u svrhu popularizacije znanosti
Mjera 3.9. Osigurati nabavu znanstveno-istraživačke opreme kroz projekte i programe s ciljem
povećanja kvalitete samih znanstvenih istraživanja
Mjera 3.10. Nagraditi nastavnike za znanstveno-istraživački rad
Mjera 3.11. Unaprijediti kompetencije nastavnika za znanstveni i stručni rad na stranim
jezicima
Mjera 3.12. Uključiti studente u znanstveno-istraživački rad

Strateški cilj 4.

Unaprjeđenje i podizanje kvalitete izdavačke djelatnosti
Fakulteta

Mjera 4.1. Povećati aktivnosti u međunarodnim institucijama i uredništvima međunarodnih i
domaćih znanstvenih časopisa
Mjera 4.2. Zadržati i povećati međunarodnu prepoznatljivost časopisa Diacovensia
Mjera 4.3. Podići kvalitetu časopisa Diacovensia
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POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVEDBE STRATEŠKIH CILJEVA
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI KATOLIČKOG
BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ĐAKOVU

Strateški cilj 1. Razvoj međunarodne znanstvene suradnje i prepoznatljivosti
S obzirom da je i strateškim dokumentima Sveučilišta u Osijeku uočena jasna potreba za
internalizacijom svih sastavnica, Fakultet će ostvarenju ovog cilja pridonijeti poticanjem
uspostave suradnje sa međunarodnim institucijama kroz sklapanje novih sporazuma o suradnji,
aktivno potičući dolaznu i odlaznu mobilnost te osmišljavanjem novih i unaprjeđenjem već
postojećih domaćih i međunarodnih simpozija. Osobitu će se pozornost posvetiti pozivanju
dolaznih nastavnika jer na taj način Fakultet ima priliku proširiti svoje međunarodne odnose i
otvoriti nove međuinstitucijske mogućnosti te udovoljiti zahtjevu internacionalizacije visokog
obrazovanja unutar područja humanističkih znanosti. Time će u konačnici biti stvoreni
preduvjeti za podizanje međunarodne vidljivosti, znanstvene izvrsnosti i mobilnosti.

Mjera

Pokazatelj uspješnosti

1.1. Sustavno informirati
nastavnike o dostupnim
programima međunarodne
suradnje

Uspostavljen sustav redovitog
informiranja nastavnika o
programima međunarodne
suradnje

1.2. Analizirati realizaciju
postojećih međunarodnih
ugovora, intenzivirati realizaciju
postojećih ugovora te pronaći
nove partnera iz područja
djelovanja KBF-a
1.3. Povećati broj organiziranih
znanstvenih simpozija ili
konferencija u suorganizaciji s
međunarodnim, nacionalnim ili
regionalnim srodnim
znanstvenim institucijama ili
organizacijama
1.4. Osigurati sudjelovanje
nastavnika u znanstvenim i
organizacijskim odborima
međunarodnih znanstvenih
skupova
1.5. Poticati i pratiti
individualnu međunarodnu
suradnju nastavnika putem
članstva u međunarodnim
asocijacijama
1.6. Organizirati pozvana
predavanja stranih znanstvenika
uz primjenu suvremene
tehnologije te poticati
gostovanje nastavnika KBF-a na
inozemnim sveučilištima

Provedena analiza postojećih
međunarodnih ugovora

Odgovorna tijela
Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Ured za
unaprjeđenje i
osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja

Rok provedbe
Svake
akademske
godine

Dekan, prodekan za
znanost i
međufakultetsku
suradnju

Svake
akademske
godine

Broj znanstvenih simpozija ili
konferencija u suorganizaciji sa
međunarodnim, nacionalnim ili
regionalnim srodnim
znanstvenim institucijama ili
organizacijama

Dekan, prodekan za
znanost i
međufakultetsku
suradnju

Svake
akademske
godine

Broj nastavnika koji sudjeluju u
znanstvenim i organizacijskim
odborima međunarodnih
znanstvenih skupova

Dekan, prodekan za
znanost i
međufakultetsku
suradnju

Svake
akademske
godine

Broj nastavnika koji su
sudjeluju u međunarodnim
asocijacijama

Svi nastavnici

Kontinuirano

Broj znanstvenika/nastavnika
koji su sudjelovali u gostovanju

Dekan, prodekan za
znanost i
međufakultetsku
suradnju, Voditelji
Odsjeka

Svake
akademske
godine

Broj novih sporazuma sa
inozemnim ustanovama
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1.7. Aplicirati i koristiti
mogućnosti različitih programa
podrške znanstvenicima i
istraživačima kroz individualne
dolazne i odlazne mobilnosti te
projektnih oblika suradnje
(Erasmus KA1, KA2, MSCA,
CEEPUS i dr.)

Povećan broj nastavnika u
odlaznoj i dolaznoj mobilnosti

Nastavnici, prodekan
za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Erasmus
koordinator

Svake
akademske
godine
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Strateški cilj 2. Pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata u području humanističkih
znanosti potičući interdisciplinarnost, te snažnije uključenje u međunarodne znanstvenoistraživačke projekte
Fakultetu nužno nedostaju Projekti i stoga će se posebna pozornost posvetiti ostvarenju ovog
strateški važnog cilja. U tom je smjeru potrebno poboljšati suradnju sa Sveučilištem u Osijeku
na pitanjima od zajedničkog interesa, a koja svakako uključuju znanstvene i druge projekte.
Posebnu pomoć u koordiniranju, izradi i provedbi znanstveno-istraživačkih projekata trebao bi
pružiti Ured za znanost, projekte i međunarodnu suradnju koji se namjerava formirati u
predstojećem razdoblju. Primarna zadaća navedenog Ureda bi bila kontinuirano obavještavati
znanstvenike, kao i studente, o mogućnostima istraživanja, pružati im podršku i savjetovati za
uspješno apliciranje i sudjelovanje te kvalitetno planiranje i cjelovito upravljanje u
međunarodnim istraživačkim aktivnostima. Suočeni smo s problemom nepovoljne (razvojne)
politike, ograničavanja otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja u visokom obrazovanju,
ali se nadamo da ćemo u suradnji sa Sveučilištem uspjeti osigurati raspoloživa sredstva na novo
zapošljavanje, prvenstveno iz redovnih umirovljenja koja slijede u narednim godinama, a sve u
skladu sa načelom razboritosti i održivosti. Nastojat ćemo u suradnji i dijalogom sa
Sveučilištem i Ministarstvom znanosti i obrazovanja dobiti dopuštenje za zapošljavanjem osobe
unutar navedenog Ureda. Međutim, dok se to na razini Fakulteta ne uspije postići, potrebno je
razviti kvalitetan sustav podrške osposobljavanjem stručno administrativnog osoblja i
unaprjeđenjem kompetencija znanstvenog osoblja za prijavljivanje i vođenje projekata.
Mjera

Pokazatelj uspješnosti

Odgovorna tijela

Rok
provedbe

2.1. Unaprijediti suradnju sa
Sveučilištem u Osijeku odnosno
sa njegovim sastavnicama na
pitanjima od zajedničkog
interesa, a posebno projektima

Uspostavljena suradnja i
povezanost sa sastavnicama
Sveučilišta na znanstvenim i
drugim projektima, osobito
onim koji njeguju i razvijaju
kulturnu i umjetničku djelatnost
Povećana razina izmjene
informacija o istraživačkim
aktivnostima među
nastavnicima Fakulteta i
Sveučilišta

Uprava, prodekan za
znanost i
međufakultetsku
suradnju

1. listopad
2026.g.

2.2. Osmisliti znanstvene
projekte te u iste uključiti ostale
sastavnice Sveučilišta

Baza novih projekata

2.3. Informirati i pratiti prijave
domaćih i međunarodnih
znanstveno-istraživačkih
projekata

Broj projekata i broj nastavnika
u međunarodnim projektima

2.4. Poticati suradnju nastavnika
s nastavnicima
domaćih/inozemnih institucija u
okviru zajedničkih radova i
projekata

Broj nastavnika uključenih u
zajedničke institucijske
projekte

Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Voditelji
Odsjeka, predsjednici
katedri
Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Ured za
unaprjeđenje i
osiguranje kvalitete
Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Voditelji
Odsjeka, Predsjednici
Katedri

Svake
akademske
godine

Svake
akademske
godine

Svake
akademske
godine
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2.5. Osnažiti institucionalne i
stručne kapacitete podrške u
planiranju, izradi i provedbi
projekata

2.6. Osigurati Fakultetu status
partnera u projektu na
međunarodnoj razini

Zaposlenici stručnih službi dodatno
educirani za postupke prijave i
vođenja projekata
Novo radno mjesto u okviru Ureda
za znanost, projekte i međunarodnu
suradnju odobreno od strane
Sveučilišta

Kontinuirano

Prosinac
2024.g.
Uprava

Zaposlen djelatnik u okviru Ureda
za znanost, projekte i međunarodnu
suradnju
Uspostavljena organizacijska
infrastruktura Ureda za znanost,
projekte i međunarodnu suradnju
Status partnera na 1 međunarodnom
projektu

Tijekom
2025.g.

Tijekom
2025.g.
Prodekan za znanost
i međufakultetsku
suradnju, Voditelji
Odsjeka

Do 2026.g.
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Strateški cilj 3. Praćenje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti
U budućnosti je nužno kontinuirano razvijati znanstveni profil Fakulteta vodeći računa o
najnovijim znanstveno-istraživačkim djelovanjima, te strateškim sveučilišnim i crkvenim
znanstvenim dokumentima. Fakultet će kontinuirano poticati objavljivanje visokokvalitetnih
znanstvenih radova, posebice će potičući ideju to napraviti kroz suradnju i timski rad s drugim
autorima. Također, poticat će se suradnja, i projektna i istraživačka s drugim sastavnicama
sveučilišta, s drugim visokim vjerskim učilištima u Hrvatskoj te s drugim ugovornim
partnerima, a sve u svrhu povećanja vidljivosti i utjecaja rezultata istraživanja i znanstvenih
radova nastavnika Fakulteta. Posebnu pozornost treba posvetiti poticanju bolje znanstvene
suradnje unutar pojedinih Odsjeka, jačajući timski rad kroz razvoj i provedbu različitih
projektnih modela. Kako bi se znanstveni rad Fakulteta sustavno unaprjeđivao neophodno je
kontinuirano praćenje i analiza svih oblika znanstvene djelatnosti kako bi se mogao
procjenjivati napredak i na vrijeme obratiti pozornost na segmente koji nisu zadovoljavajući
kako bi se poduzeli odgovarajući koraci za njihovo rješavanje.
Mjera
3.1. Definirati prioritetne
programa znanstvenoistraživačkog rada unutar
Odsjeka i Katedri
3.2. Poticati znanstvenoistraživačku suradnju unutar
samog Fakulteta
3.3. Unaprijediti postojeća i
ostvariti nova partnerstva i
suradnju u svim segmentima
svoga djelovanja

3.4. Povećati znanstvenu
produktivnost u domaćim i
međunarodnim znanstvenim
časopisima

Pokazatelj uspješnosti
Definirani znanstveno-istraživački
prioriteti u pojedinim ustrojbenim
jedinicama kroz proces mapiranja
znanstveno-istraživačkih
kapaciteta i potencijala
Broj zajedničkih projekata i radova
nastavnika iz različitih ustrojbenih
jedinica
Realizirani nacionalni, interni
projekti, radionice, edukacije,
zbornici, znanstveni kolokviji,
Lectio Strossmayer,
Strossmayerovi dani
Kontinuirano na godišnjoj razini
povećan broj objavljenih radova i
vrsnoće publikacija u kojima su
radovi objavljeni
Kontinuirano godišnje povećana
citiranost objavljenih radova na
razini Fakulteta
Dopusnica za izvođenje
poslijediplomskog specijalističkog
studija propedeutike psihoterapije

3.5. Ustrojiti i integrirati nove
studijske programe

3.6. Uspostaviti kvalitetan
sustav praćenja i izvještavanja
o znanstveno-istraživačkoj
djelatnosti nastavnika na
Fakultetu

Prijedlozi Elaborata za nove
poslijediplomske specijalističke
studije i programe cjeloživotnog
učenja dostavljeni Fakultetskom
vijeću
Aktivnosti na ispunjavanju
preduvjeta za ustroj
dvopredmetnog studija
Sustav evidencije o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti na
Fakultetu
Godišnje izvješće o znanstvenoistraživačkom radu nastavnika

Odgovorna tijela

Rok
provedbe

Voditelji Odsjeka,
Predsjednici Katedri

Rujan 2022.g.

Nastavnici Fakulteta

Svake
akademske
godine

Uprava, prodekan za
znanost i međufakultetsku
suradnju

Nastavnici Fakulteta

Svake
akademske
godine

Uprava

Kraj 2022.g.

Povjerenstva za izradu
elaborata

Do 2024.g.

Uprava

Tijekom
2023.g.

Dekan, prodekan za znanost
i međufakultetsku suradnju

Prosinac
2023.g.

Ured za unaprjeđenje i
osiguranje sustava kvalitete

Svake
akademske
godine
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3.7. Povećati broj
domaćih i
međunarodnih
znanstvenih skupova i
simpozija u organizaciji
Fakulteta

Broj organiziranih domaćih i
međunarodnih znanstvenih
skupova i simpozija

3.8. Organizirati
događanja u svrhu
popularizacije znanosti

Broj objavljenih popularizacijskih
radova, organiziranih tribina,
radionica, okruglih stolova i sl.

3.9. Osigurati nabavu
znanstveno-istraživačke
opreme s ciljem
povećanja kvalitete
samih znanstvenih
istraživanja

Redovito nabavljanje
informatičke i računalne opreme

3.10. Nagraditi
nastavnike za
znanstveno-istraživački
rad
3.11. Unaprijediti
kompetencije
nastavnika za
znanstveni i stručni rad
na stranim jezicima

3.12. Uključiti studente
u znanstvenoistraživački rad

3.12. Pratiti realizaciju
Strateškog programa
znanstvenih istraživanja

Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, nastavnici
Fakulteta
Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, nastavnici
Fakulteta
Prodekan za financije i
organizaciju poslovanja

Svake akademske
godine

Svake akademske
godine
Kontinuirano

Plan nabave informatičke i
računalne opreme u
višegodišnjem razdoblju

Prodekan za financije i
organizaciju poslovanja,
Ured za računalnu i
informatičku opremu

Lipanj 2023. g.

Broj godišnje nagrađenih
nastavnika za znanstveni doprinos

Uprava, Povjerenstvo
za nagrađivanje

Jednom godišnje

Organizirane radionice i tečajevi
za usavršavanje stranog jezika

Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju

Kontinuirano

Broj objavljenih radova sa
studentima
Broj prezentiranih radova sa
studentima na skupovima

Svi nastavnici

Evidencija studenata uključenih u
projekte

Svi nastavnici, Ured za
unaprjeđenje i
osiguranje kvalitete

Prenošenje iskustava nastavnika i
studenata o zajedničkom radu
kroz posebna predavanja, okrugle
stolove, radionice i sl.

Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, prodekan za
nastavu i studente

Broj uključenih studenata u
organizacijske odbore
znanstvenih simpozija

Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju, Voditelji
odsjeka
Prodekan za znanost i
međufakultetsku
suradnju

Godišnje izvješće o realizaciji
usvojeno na sjednici Fakultetskog
vijeća

Svake akademske
godine

Kontinuirano

Kontinuirano

Siječanj svake godine
za prethodnu godinu
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Strateški cilj 4. Unaprjeđenje i podizanje kvalitete izdavačke djelatnosti Fakulteta
Kada govorimo o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta, ista je već dobro uspostavljena te se
znanstvena produktivnost znatno povećala. Temeljna je misija časopisa «Diacovensia –
Teološki prilozi» doprinos razvitku znanosti koji se bazira na kvalitetnim znanstvenoistraživačkim prinosima razvoju filozofsko-teološke misli te promišljenom uredničkom
politikom okupiti znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja u
proučavanju filozofsko-teoloških i srodnih tema.
Mjera

4.1. Povećati aktivnosti u
međunarodnim institucijama i
uredništvima međunarodnih i
domaćih znanstvenih časopisa

4.2. Zadržati i povećati
međunarodnu prepoznatljivost
časopisa Diacovensia

4.3. Podići kvalitetu časopisa
Diacovensia

Pokazatelj uspješnosti
Uspostavljena mreža suradnje
s međunarodnim časopisima i
institucijama u svrhu
uključivanja naših nastavnika
u recezentske postupke
Broj nastavnika koji sudjeluju
u uredništvima domaćih i
inozemnih časopisa
Zadržavanje
razine
međunarodne vidljivosti kroz
redovito
indeksiranje
u
međunarodnim bazama s
ciljem indeksiranja u dvije
nove
baze Web
of
Science i Atla
Religion
Database
Izraditi obrazac za recenzente
i upute autorima na engleskom
jeziku
Pokrenuti mrežnu stranicu
časopisa Diacovensia

Odgovorna tijela

Rok provedbe

Nastavnici Fakulteta,
Uredničko vijeće
Diacovensije

Svake
akademske
godine

Prodekan za znanost,
glavni urednik i uredničko
vijeće Diacovensie

Kraj 2026.g.

Prodekan za znanost,
glavni urednik i uredničko
vijeće Diacovensie

Kraj 2024.g.
Kraj 2026.g.
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STRATEŠKA TEŽIŠTA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA S GLAVNIM
TEMAMA, CILJEVIMA I OČEKIVANIM DOPRINOSOM ZNANSTVENIH
ISTRAŽIVANJA
Znanstveno-istraživačka se djelatnost Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu provodi
unutar ovog programa u znanstvenom području humanističkih znanosti i znanstvenom polju
teologija, ali i u odgovarajućim drugim znanstvenim poljima (filozofija, povijest, psihologija)
te u odgovarajućim znanstvenim granama. Kako bi se definirala prioritetna područja
istraživanja unutar Odsjeka kao temeljnih ustrojbenih jedinica provedeno je mapiranje
istraživačkih tema nastavnika i suradnika. Na temelju vizije i misije Katoličkog bogoslovnog
fakulteta u Đakovu, analize znanstvenog potencijala i na temelju postojećih istraživačkih
kapaciteta, te uzimajući u obzir cjelokupnu nastavnu i znanstvenu djelatnost Fakulteta, Odsjeci
su kao temeljne ustrojbene jedinice te Katedre kao niže ustrojbene jedinice, odredili svoja
strateška područja znanstvenih istraživanja, unutar kojih se definiraju strateške teme s opisom
glavnih ciljeva, sadržaja i očekivanih rezultata znanstvenog istraživanja.

Strateška područja Odsjeka za filozofiju i povijest

➢ Katedra filozofije
1. Tema: Odgoj duše – izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Oblikovati konture filozofije/etike roditeljstva kojoj je u
središtu roditeljski odgoj promatran iz perspektive etičkih, epistemoloških, ontologijskih,
antropoloških i dr. filozofskih teorija.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza tekstova o odgoju antičke, kršćanske, moderne i
suvremene filozofske baštine.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga
2. Tema: Filozofija tehnike – izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Zastati i reflektirati nad definicijom tehnike i njezinim
mnogobrojnim pozitivnim, ali i negativnim utjecajima na ljudski život. Preispitati njezinu
vrijednosnu neutralnost i razvojne utjecaje.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza filozofskih tekstova o tehnici (M. Heidegger, A.
Gehlen, H. Marcuse, H. Blumenberg, H. Jonas, H. Dreyfus, J. Habermas…)
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga, članak
3. Tema: Izabrana pitanja moralne filozofije - izv. prof. dr. sc. Stjepan
Radić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Proučiti neka od temeljnih područja razmatranja
suvremene moralne filozofije – poput pojmova dobro, norma, djelatnost. Njihov ontološki,
epistemološki te poglavito, s obzirom na suvremenu filozofiju, lingvistički status.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza metaetičkih koncepcija suvremene moralne
filozofije i njima pripadajućih filozofa, poput Georga E. Moore-a, Peter Geach-a, Richarda M.
Hare-a, J. R. Searlea, J. L. Mackie-a itd… Središnji je vid istraživanja ujedno i najvažniji
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problem suvremene etike (koji svoje posljedice ima na primijenjenu etiku, poput bioetike)
Humeovo rastavljanje biti naspram trebati, bitka naspram vrijednosti.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga

4. Tema: Perspektive katoličkih škola i učilišta u RH - izv. prof. dr. sc.
Stjepan Radić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Propitati kakve su perspektive (i ciljevi) katoličkih
učilišta u Republici Hrvatskoj, razmotriti glavne trendove kao i s tim u vezi probleme i
poteškoće.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Diskutiranje u vidu proučavanja temeljnih crkvenih
dokumenata koji progovaraju o toj problematici; nadalje, prikaz stanja katoličkih škola i visokih
učilišta u RH, s obzirom na broj polaznika i njihovu strukturu općenito.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Zbornik

5. Tema: Temeljna polazišta i perspektive enciklike Fratelli tutti - izv.
prof. dr. sc. Stjepan Radić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Propitati u čemu je doprinos ove enciklike Pape Franje
s obzirom na poziv na bratstvo i solidarnost među ljudima kao i međureligijski dijalog općenito.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Potanko razmatranje i predstavljanje osnovnih tema
enciklike; poput odnosa prema religijama; ekumenizma; Pri tome se neće zaobići pitanja, koja
enciklika također razmatra – problem sukoba i netolerancije među narodima općenito kao i
pitanje konkretnih političkih paradigmi posebno.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Zbornik

6. Tema: Filozofija odgoja i obrazovanja kod Bernharda Weltea - izv.
prof. dr. sc. Stjepan Radić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: S pozicije egzistencijalističke filozofije i fenomenologije,
propitati Welteov specifični pogled na (visoko) obrazovanje i s njim odgoj, koji je pak uvelike
uvjetovan stanjem sveučilišta u Njemačkoj 60.-tih i 70-tih godina i njihovim drastičnim
usmjeravanjem prema praktičnom, primjenjivom, tehničkom.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Struktura, odnosno sadržaj istraživanja će se odvijati u
razmatranju Welteove naslonjenost na suvremenu fenomenološku misao kao i posebno klasike
poput Augustina, M. Eckharta, Tome Akvinskog i Hegela posebno s obzirom na pojam znanja
i njegova stjecana.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak

7. Tema: Tema povijesnosti – dr. sc. Suzana Maslać
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Progovoriti o fenomenologiji povijesti Bernharda Weltea
na temelju nekih neobjavljenih predavanja (Ingeborg Feige, Geschichtlichkeit. Zu Bernhard
Weltes Phänomenologie des Geistlichen auf der Grundlage unveröffentlichter Vorlesungen.)
„Povijest je u istini nada, a nada je istina povijesti, tj. njezino istinsko samorazumijevanje“.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza tekstova o povijesnosti kroz tekstove Ingeborga
Feigea (velikog poznavatelja Bernharda Weltea).
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Znanstveni skup, članak
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8. Tema: Fenomenologija i teologija u razgovoru – poticaji B. Weltea dr. sc. Suzana Maslać
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Promišljati ponad odnosom fenomenologije i teologije
kroz prizmu filozofskih tekstova B. Weltea te vidjeti što konkretno Welte donosi kao poticaj
tome odnosu.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza tekstova Bernharda Weltea o odnosu
fenomenologije i teologije (G. Bausenhart, M. Böhnke, D. Lorenz)
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Znanstveni skup, članak

9. Tema: Govor o Bogu kao principu religije i ateizmu - dr. sc. Suzana
Maslać
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Bog kao princip religije i Welteovo tematiziranje
ateizma. Predstavljanje pozitivnog, negativnog i kritičkog ateizma kroz prizmu Welteovih
filozofskih promišljanja.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza tekstova B. Weltea o temi ateizma i o temi Boga
kao principa religije te pojmu svetoga.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Znanstveni skup, članak

10.Tema: Suosjećanje – doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Istaknuti specifičnost pojma suosjećanja iz kršćanske
perspektive u dijalogu s psihološkom pristupu suosjećanju, uzimajući u obzir biblijskom
polazište pojma suosjećanje. Promicati važnost suosjećanja kao kršćanske vrijednosti
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Istaknuti specifičnost pojma suosjećanja iz kršćanske
perspektive u dijalogu s psihološkom pristupu suosjećanju, uzimajući u obzir biblijskom
polazište pojma suosjećanje. Promicati važnost suosjećanja kao kršćanske vrijednosti
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Istraživanje. Knjiga u su-autorstvu s dr. sc.
Sanda Smoljo Dobrovoljski
11.Tema: Teologija i psihologija u dijalogu – doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Potaknuti dijalog i interdisciplinarni pristup istraživanja
tema vezanih za teologiju i psihologiju.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Razumijevanje Boga u suvremenom svijetu iz perspektive
Svetog pisma, teologije, filozofije, psihologije, kanonskog prava, katehetike, i ostalih znanosti.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Simpozij (svake druge godine). Knjiga (2022.)
u su-uredništvu s doc. dr. sc. Drago Jerebic (Teološka fakulteta Ljubljana)

➢ Katedra povijesti Crkve i patrologije
12.Tema: Metodologija znanstvenog rada – doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Ponuditi priručnik koji će pomoći će pomoći studentima
znanstvenom pisanju i istraživanju.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Biblioteke, arhivi i informatičke usluge.
Kako se piše znanstveni rad? Tehnički i formalni aspekt pisanja znanstvenog rada.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga
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13.Tema: Sabirni židovski logor za vrijeme Drugog svjetskog rata u
Đakovu – doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Broj, popis i konačna sudbina logoraša.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Postupanje ustaških vlasti prema logorašima. Odnos
đakovačkog biskupa Akšamovića prema logoru koji je uspostavljen na biskupijskom dobru.
Pokapanje logoraša na đakovačkom groblju.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga

14.Tema: Istraživanja povodom stogodišnjice enciklike Ubi arcano Dei –
doc. dr. sc. Grgo Grbešić i dr. sc. Ivan Zubac
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Osvijetliti teološki pogled na laike od osnutka Katoličke
akcije koja je s laicima postupala kao produljenoj ruci klera do II. vatikanskog sabora koji na
temelju krsnog svećenstva zaključuje da laici svoje poslanje dobivaju od samog Krista.
Sadržaj znanstvenog istraživanja: 1.Klerikalizam, totalitarizam, rađanje Katoliče akcije.
2.
Katolička akcija u Hrvatskoj, Austriji i Italiji.
3.
Od protagonista Katoličke akcije u Hrvatskoj do teologije laika Drugog vatikanskog
sabora.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Znanstveni skup s međunarodnim
sudjelovanjem povodom stogodišnjice enciklike Ubi arcano Dei i zbornik radova

Strateška područja Odsjeka za Sveto pismo i sustavnu teologiju

➢ Katedra Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta
15.Tema: Evanđelje i Kultura - doc. dr. sc. Silvana Fužinato
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Razvijanje i promicanje, u interkulturnom kontekstu,
interpretacije biblijskih tekstova u komunikacijskoj perspektivi
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Egzegetsko-teološka analiza biblijskih tekstova u
komunikacijskoj perspektivi s posebnim naglaskom na pragmatičku snagu i funkciju teksta
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Međunarodni znanstveni projekt: Vangelo e
Cultura. Testo biblico, comunicazione e interculturalità (www.evangeliumetcultura.org).
Voditelj projekta: prof. Massimo Grilli (Rim, Italija)
Rezultati:
- Organizacija, sudjelovanje i izlaganje na međunarodnim znanstvenim simpozijima koji
članovi projekta organiziraju jednom godišnje
- publiciranje članaka
- publiciranje knjiga u koautorstvu s Massimom Grillijem: Komentari nedjeljnih i
blagdanskih čitanja za liturgijsku godinu A, B i C
- biblijske tribine i skupine
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16.Tema: Sveti i svetost u Bibliji - doc. dr. sc. Silvana Fužinato
Glavni cilj znanstvenog istraživanja:
Filozofsko-teološko promišljanje znanstvenog
razumijevanja čovjeka i religioznosti
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza starozavjetnih i novozavjetnih tekstova o Božjoj
svetosti i čovjekovom pozivu na svetost
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja Projekt: Pitanje o Bogu u dijalogu kršćanstva i
suvremene kulture. Voditelj projekta: prof. s. Nela Veronika Gašpar (KBF Zagreb). Nositelj
projekta: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rezultati:
- organizacija i izlaganje na međunarodnom znanstvenom simpoziju
- sudjelovanje na znanstvenim domaćim međunarodnim i interdisciplinarnim
simpozijima i skupovima povezanima s temom istraživanja
- on-line radionice
- publiciranje knjige u koautorstvu

17.Tema: Egzegetski instrumentarij Novoga zavjeta - doc. dr. sc. Silvana
Fužinato
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Interlinearni prijevod Biblije
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Gramatičko-lingvistička analiza novozavjetnih knjiga
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja:
Projekt: Hrvatska digitalna biblijska
bibliografija
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Taras Barščevski (KBF Zagreb) Nositelj projekta: Katolički
bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rezultati:
- sudjelovanje i izlaganje na znanstvenim simpozijima
- analiza postojećih hrvatskih biblijskih prijevoda
- izrada novog interlinearnog hrvatskog prijevoda Novoga zavjeta

18.Tema: Biblija u pastoralnom radu – dr.sc. Ivan Benaković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikazati načine korištenja Biblije kao svete knjige u
pastoralnom djelovanju Katoličke crkve polazeći od onoga što sama Crkva kroz povijest
naučava o ovoj svetoj Knjizi
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza različitih modela korištenja Biblije u pastoralnom
radu
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Simpozij koji bi bio plod zajedničke suradnje
bibličara, profesora dogmatske i fundamentalne teologije te pastoralnih teologa te izrada
zbornika radova

19.Tema: Biblijska teologija kao mjesto susreta znanstvene biblijske
egzegeze i dogmatskog nauka Katoličke Crkve – dr.sc. Ivan Benaković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Promišljanje o odnosu biblijske teologije i dogmatske
teologije u svjetlu suvremene krize vjere u „post-modernom“ društvu
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Prikaz onoga što je biblijska teologija te mogućnosti
implementacije njezinih postignuća u odnos sa dogmatskim naukom Katoličke Crkve kako bi
pokušalo spriječiti govor o međusobnoj možebitnoj isključivosti. Rad na konkretnim biblijskim
mjestima gdje se oblikovao dogmatski nauk Katoličke Crkve
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Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Organizacija simpozija ili jednodnevnog
znanstvenog kolokvija te izrada Zbornik radova ili pojedinačnih članaka

20.Tema: Biblija – mjesto interdisciplinarnog susreta različitih
humanističkih znanosti – dr.sc. Ivan Benaković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikaz načina su-odnosa različitih humanističkih
znanosti kako bi se bolje razumjeli biblijski tekstovi
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Polazeći od biblijskog teksta dovesti u dijalog humanističke
znanosti poput književnosti, povijesti, geografije i sl.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Organizacija simpozija te izrada Zbornik
radova ili pojedinačnih članaka

➢ Katedra fundamentalne, dogmatske i ekumenske teologije
21.Tema: Teologija Trojstva – prof. dr. sc. Ivica Raguž
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikaz nekih vidova vjere u Trojstvo
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza vjere u Trojstvo s pogledom na razumijevanje
čovjeka (Augustin)
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak

22.Tema: Bog i jezik u teologiji Eberharda Jüngela - izv. prof. dr. sc.
Davor Vuković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikazati važnost jezika za spoznaju i izricanje Boga
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza teološke misli njemačkog teologa s obzirom na
temu odnosa Boga i jezika
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak

23.Tema: Povijesnost dogmi (osobito u misli Waltera Kaspera) - izv. prof.
dr. sc. Davor Vuković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Ukazati na konstitutivnu povijesnu dimenziju dogme
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza misli Waltera Kaspera s obzirom na temu
povijesnosti i razvoja dogme
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak

24. Tema: Odnos između navještaja i međureligijskog dijaloga u misli
Nikole Bižace - izv. prof. dr. sc. Davor Vuković
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikazati važnost kršćanske kerigme (navještaja),
međureligijskog dijaloga te njihovog odnosa
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza misli Nikole Bižace s obzirom na temu navještaja i
međureligijskog dijaloga
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak
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25. Tema: Jubilej – 150. godina Vjesnika Đakovačko-osječke
nadbiskupije – izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Povijesne etape i sadržajni naglasci u časopisu kroz
njegovu povijest
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza digitalnog sadržaja časopisa
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Sveučilišni projekt. Organizacija
međunarodnog znanstvenog simpozija

26. Tema: Milost - izv. prof. dr. sc. Boris Vulić
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Prikaz teologije milosti
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Analiza suvremenog zaborava i stanjivanja pojma milosti te
ukaz na nauk Crkve o milosti kao i na suvremene teologije milosti
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Članak

Strateška područja Odsjeka za praktičnu teologiju i novu
evangelizaciju

➢ Katedra moralne teologije, socijalnog nauka Crkve i liturgike
27. Tema: Istraživanje o socijalnim uslugama u Belom Manastiru
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: Unaprjeđenje socijalnih usluga na području Grada Belog
Manastira
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Praktično usavršavanje postojećih te osmišljavanje i
provedba novih socijalnih usluga na području Grada Belog Manastira. Istraživanje postojeće
ponude socijalnih usluga na području Grada te budućih potreba i mogućnosti te objava
znanstvenog zbornika.
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Institucijski projekt Katoličkog bogoslovnog
fakulteta u Đakovu Članovi istraživačkog tima: izv. prof. dr.sc. Vladimir Dugalić, voditelj; izv.
prof. Zvonko Pažin, član; doc. dr. sc. Drago Tukara, član; doc. dr. sc. Stanislav Šota, član; mr.
sc. Igor Jakobfi, član.
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➢ Katedra pastoralne teologije, kanonskog prava, katehetike i
religiozne pedagogije
28.Tema: Identitet muškarca u svjetlu suvremenih rasprava o rodu i
spolu – doc. dr. sc. Stanislav Šota
Glavni cilj znanstvenog istraživanja:
antropološko-filozofsko-sociološko-psihološkobiomedicinsko-teološko-moralnoj paradigmi promišljati o identitetu muškarca u svjetlu
rasprava o spolu i rodu
Sadržaj znanstvenog istraživanja: Interdisciplinarno promišljati o identitetu, ulozi, poimanju i
življenju muškarca u današnjem društvu, znanosti, kulturi izbora, tumačenju, shvaćanju i
doživljavanju muškarca
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Organizacija međunarodnog simpozija i objava
zbornika

29.Tema: Kultura susreta u pastoralnom djelovanju - doc. dr. sc. Stanislav
Šota
Glavni cilj znanstvenog istraživanja: antropološko-teološko-pastoralno vrednovati Kulturu
susreta u pastoralnom djelovanju
Sadržaj znanstvenog istraživanja: promišljati o naravi, svrsi, sadržaju, i življenju Kulture
susreta u pastoralo-evangelizacijsko-katehetskom nastojanju
Očekivani doprinos znanstvenog istraživanja: Knjiga, monografija
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PLAN ORGANIZACIJSKOG RAZVOJA
Analiza je znanstvenog potencijala Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu pokazala da je
dosadašnji znanstveni rad naših znanstvenika bogat i raznovrstan. Međutim, najvećim je
dijelom rezultat znanstvenih aktivnosti pojedinih nastavnika a manjim dijelom rezultat rada na
zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima. Znanstvenoistraživačke su se aktivnosti
odvijale uglavnom individualno, sukladno osobnim afinitetima i prosudbama, pri čemu je
nedostajala institucionalna koordinacija i odgovornost za tijek i realizaciju znanstvenoistraživačkog rada, kako na individualnoj tako i na komunitarnoj osnovi. Razvoj znanstvenog
rada Fakulteta planira se usustavljivanjem i boljim koordiniranjem znanstvenog rada na razini
Fakulteta te će se u tom smislu osobita briga posvetiti kontinuiranom usklađivanju znanstvene
i nastavne djelatnosti u svim ustrojbenim jedinicama Fakulteta s ciljem uspostavljanja tješnje i
plodonosnije suradnje.
Osim potrebe za konstantnim unaprjeđenjem kvalitete znanstvenog rada, nužnim se nameće
osigurati potporu svih službi Fakulteta znanstvenicima koji prijavljuju i rade na znanstvenoistraživačkim projektima. Naime, trenutno na Fakultetu nemamo niti jednu osobu (ili u
najboljem slučaju ured) koja bi se bavila isključivo pružanjem podrške u apliciranju i realizaciji
znanstvenih projekata, te je velika potreba za njenim osiguranjem, zbog čega ćemo intenzivirati
naše napore za dobivanjem odobrenja na razini Sveučilišta za zapošljavanjem dodatne osobe u
administraciji koja bi pružala potporu nastavnicima u znanosti i projektima. Dok se navedeno
ne ostvari, Fakultet će snažnije poticati sudjelovanje ne samo u domaćim već i u međunarodnim
i drugim kompetitivnim projektima, što će biti jedan od osnovnih pokazatelja ispunjavanja
strateških ciljeva. U tom smislu, administrativno će se i znanstveno osoblje informirati i
kontinuirano educirati o prijavama i cjelokupnoj administraciji projekata.
Za kvalitetan znanstveno-istraživački rad vrlo je važno dobro poznavanje stranih jezika. Stoga
se kao jedan od prioriteta Fakulteta nameću i edukcije stranih jezika, ne samo za nastavno već
i nenastavno osoblje.
Učinkovit je razvoj znanstvene djelatnosti u velikoj mjeri povezan s poslijediplomskim
studijskim programima koji osiguravaju dinamiku međusobnog poučavanja i učenja. U tom je
smislu, trenutno najveći organizacijski cilj Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu
ishođenje dopusnice za početak izvođenja poslijediplomskog specijalističkog studija
Propedeutike psihoterapije, koji je u završnom postupku odobravanja od strane sveučilišnih
tijela. Osim poslijediplomskog specijalističkog studija propedeutike psihoterapije, jedan je od
glavnih ciljeva Fakulteta poboljšanje suradnje sa Sveučilištem u Osijeku, odnosno pojedinim
sastavnicama Sveučilišta, u perspektivi, već spomenutog, izvođenja zajedničkog
dvopredmetnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu te još jednog fakulteta iz
znanstvenog područja srodnog našemu. Ustroj bi kako poslijediplomskog specijalističkog tako
i zajedničkog diplomskog studija zasigurno osnažio znanstveno-istraživački rad na Fakultetu i
u bitnome doprinio ostvarenju nekih od temeljnih ciljeva ovdje prikazanog Strateškog programa
znanstvenih istraživanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku.
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