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Preddiplomski sveučilišni studiji 

  Studij latinskog jezika
Pročelnica Odjela za hrvatski latinitet: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković

Preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika izvodi se 
isključivo kao dvopredmetni studij. 
Preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika ostvaruje se na Hrvatskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu i osmišljen je i strukturiran tako da je student po završetku os
posobljen za potpuno razumijevanje tekstova klasičnog latiniteta i njihovo prevođenje 
na hrvatski jezik. Tijekom šestosemestralnog studija student usvaja znanja morfologije, 
sintakse i stilistike latinskog jezika na izvornim tekstovima antičkih autora te dobiva 
cjelokupan pregled rimske književnosti i latinske patristike, kao i znanja iz područja 
grčke i rimske povijesti, religije, kulture i civilizacije. Za studij latinskog jezika ne traži 
se nikakvo predznanje latinskog koje se stječe u srednjim školama. Studij je usklađen s 
dosezima suvremene lingvistike i didaktičkom praksom usvajanja stranoga jezika. 
Na prvoj godini studija student usvaja znanja morfologije latinskog jezika, upoznaje se s 
osobitostima studija latinske filologije i djelima rimske književnosti, te se susreće s izvor
nim i cjelovitim tekstovima iz djela rimskih pisaca. Na drugoj se godini usvaja kompletna 
sintaksa latinskog jezika na izvornim tekstovima rimskih autora klasičnog perioda, a uspo
redno se upoznaje rimska književnost drugih razdoblja. U trećoj godini studija latinskog 
jezika studenti se upoznaju sa stilskim osobitostima latinskog jezika pojedinih perioda, 
književnih vrsta i pisaca, zatim kompletiraju znanja iz rimske književnosti i latinske patri
stike, koja je imala golem utjecaj ne samo na srednjovjekovni i novovjekovni europski i 
hrvatski latinitet, nego i na književnosti na narodnim jezicima. Tijekom studija znanja se 
proširuju na područja svakodnevnog života antičkog društva (kulturna i civilna povijest, 
duhovnost, religija), pa je student osposobljen za sve poslove u kojima se traži poznava
nje antičkog svijeta, spomenika i lokaliteta iz grčke i rimske kulture, za rad na arheološkim 
iskopinama i u muzejima, te na prezentiranju antike i njezinoj popularizaciji.
Studenti latinskog jezika Hrvatskih studija okupljeni su oko Udruge studenata latinskog 
jezika Res Publica.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) latinskog jezika.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student 
stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij hrvatskog latiniteta na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske 
studijske programe ustrojene u istovrsnim i drugim znanstvenim područjima odre
đuju visoka učilišta koja izvode studij.
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima latinskog jezika, rimske književnosti i an
tičke kulture i civilizacije. Zahvaljujući tomu studenti stječu potrebna znanja i vješti
ne za samostalno prevođenje s latinskog na hrvatski i obratno, prezentaciju antičke 
kulturne baštine, pisanje na latinskom pa kao prvostupnici mogu raditi kao književni 
prevoditelji, pomoćnici u kataloškoj obradi knjiga na latinskom jeziku, te u muzejima 
i zbirkama antičkih spomenika.

  Studij povijesti
Pročelnica Odjela za povijest: doc. dr. sc. Ivana Jukić

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti izvodi se kao 
jednopredmetni ili dvopredmetni studij.
Cilj preddiplomskoga studija povijesti jest kod svojih studenata razviti i sačuvati svijest 
o nacionalnoj prošlosti te istu naučiti promatrati i analizirati u europskom i u globalnom 
kontekstu. Namjera je studija i podučiti studente da to znanje objektivno i prepoznatljivo 
prezentiraju. Republika Hrvatska je danas dio Europske unije i u ovoj multikulturnoj, više

nacionalnoj i etnički raznolikoj zajednici svijest o važnosti vlastitoga identiteta uz nezao
bilazno uvažavanje  i priznavanje tuđeg identiteta, jedna je od najznačajnijih  kompeten
cija koje studentice i studenti stječu tijekom preddiplomskoga studija povijesti. Prednost 
studija povijesti na Hrvatskim studijima jest ta što se nastava iz izbornih predmeta odvija 
u obliku vježbi i seminarskih radova. Studenticama i studentima na taj je način omogu
ćeno svojevrsno usmjeravanje već tijekom preddiplomskoga studija prema specijaliza
ciji znanja o određenom povijesnom razdoblju budući da tijekom semestra mogu pratiti 
više različitih radnih grupa vezanih uz određeno povijesno razdoblje. 
Nakon prve godine studija studenti mogu prepoznati i razumjeti osnovne pojmove po
vijesne znanosti. Studijski program je koncipiran tako da studenti tijekom prve godine 
studija steknu sposobnost definiranja osnovnih pojmova vezanih uz povijest staroga 
i srednjega vijeka te samostalnoga analiziranja povijesnih tekstova iz toga razdoblja. 
Studenti su obvezni sudjelovati u radu izbornih predmeta, čiji je cilj primjena naučenih 
pojmova i njihova sinteza u obliku samostalnoga seminarskoga rada iz preporučene 
izvorne literature. Na taj ih se način potiče da samostalno istražuju povijesnu litera
turu te da razvijaju kritičku sposobnost mišljenja i argumentiranja. Na drugoj godini 
preddiplomskoga studija povijesti studentice i studenti usvajaju osnovne pojmove 
ranonovovjekovne i moderne povijesti. Primjenom znanja stečenih na predmetima iz 
starovjekovne i srednjovjekovne povijesti sposobni su samostalno analizirati uzročne 
veze među različitim povijesnim događajima. Izborni predmeti druge godine studija 
nude studentima mogućnost susreta i rada na različitoj arhivskoj građi. Taj se zadatak 
ostvaruje pisanjem kraćih seminarskih radova u kojima se od njih traži da samostalno 
pronađu temeljnu i sekundarnu literaturu te da kritički analiziraju određeni povijesni 
događaj. Tijekom treće godine studija povijesti studentice i studenti se intenzivnije 
bave suvremenom poviješću. Izborni su predmeti strukturirani tako da se od studena
ta zahtijeva primjena i sinteza dosadašnjega znanja stečenoga tijekom studija.
Studentice i studenti preddiplomskoga studija povijesti ističu niz prednosti akadem
skoga života u sklopu Hrvatskih studija; od rada u malim grupama, velike ponude 
izbornih predmeta, mogućnosti uže specijalizacije, aktivnosti vezanih uz udrugu stu
denata povijesti Lucius. Osim toga, tijekom studija imaju mogućnost mobilnosti te 
se mogu upoznati sa znanstvenicima različitih profila i tako dodatno produbiti svoj 
interes prema povijesnoj znanosti. 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) povijesti.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stje
če pravo upisa na diplomski sveučilišni studij povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Za
grebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe ustrojene u 
istovrsnim i drugim znanstvenim područjima određuju visoka učilišta koja izvode studij. 
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz nacionalne i svjetske povijesti s posebnim na
glaskom na teoriju povijesti, historiografiju i metodologiju. Završetkom studija povijesti 
studenti prepoznaju i sposobni su analizirati uzročne veze među povijesnim procesima, 
također razvili su mogućnost argumentiranoga kritičkoga mišljenja i analiziranja osnov
nih obilježja povijesnih razdoblja, povijesnih izvora i radova. Zahvaljujući tomu studenti 
su stekli potrebna znanja i vještine za zapošljavanje u uredima državne uprave, znanstve
noobrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama, arhivima, knjižnicama, muzeji
ma i sl. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje povijesti.

Studentske aktivnosti
Studenti povijesti Hrvatskih studija okupljeni su oko Društva studenata povijesti 
Lucius koja izdaje istoimeni časopis, a pokrenuo ga je upravo naš bivši student, a 
sadašnji saborski zastupnik. Udruga svake godine organizira terenske nastave diljem 
Republike Hrvatske i Europe, sklapa suradnje s udrugama studenata povijesti diljem 
države te organizira sada već etablirani i široj javnosti poznat, studentski simpozij Dies 
historiae, kojim uvijek uspijevaju okupiti eminentne izlagače/znanstvenike iz različitih 
društvenohumanističkih instituta i sveučilišta unutar i izvan Republike Hrvatske.

  Studij psihologije
Pročelnica Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Eva Anđela Delale

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije izvodi se isključivo 
kao jednopredmetni studij.
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz opće i kognitivne psihologije, statistike, 
metodologije društvenih znanosti, razvojne psihologije, biološke psihologije, socijalne 
psihologije, psihologije ličnosti, emocija i motivacije, psihologije rada, psihopatologije 
te psihologijske etike i primjene psihologijskih instrumenata. Zahvaljujući tome studenti 
stječu potrebna znanja i vještine za asistentske djelatnosti u ustanovama koje se bave 
organizacijom i ljudskim potencijalom, provode psihološka testiranja i različita istraživa
nja temeljena na metodologiji društvenih znanosti, ali i u ustanovama državne uprave te 
zdravstvenim i medijskim ustanovama. Preddiplomski studij psihologije ujedno temelji
to priprema studente za nastavak njihova obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj 
studijskoj razini. Preddiplomskim sveučilišnim studijem psihologije na Hrvatskim studi
jima Sveučilišta u Zagrebu student stječe orijentaciju u različitim područjima psihologije 
te upoznaje sadržaje iz srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina. 
Unutar preddiplomskoga studija predviđeni su obvezni i izborni predmeti koji se 
mogu svrstati u tri tematske skupine: 1.) teorijski predmeti, 2.) metodološki predmeti 
i 3.) temeljni zajednički predmeti.
Tijekom prve godine studija studenti stječu uvid u psihologiju kao struku, u znan
stvenoistraživački rad, teorijske sustave u psihologiji, osnove biološke psihologije, 
percepcije te deskriptivnu statistiku. 
Tijekom druge godine studija proširuje se znanje iz statistike i metodoloških pred
meta te se stječe uvid u temeljna područja psihologije kao što su motivacija, učenje, 
pamćenje, razvojna psihologija. 
Na trećoj godini studija, uz metodološke predmete i temeljna područja psihologije 
kao što su socijalna psihologija, diferencijalna psihologija i psihologija ličnosti, stu
dent dobiva uvid u primijenjene grane psihologije: psihologiju rada, kliničku psiho
logiju i psihopatologiju.
Studenti izborne predmete mogu upisati u prve dvije godine preddiplomskog stu
dija. Osnovni je cilj izbornih predmeta upoznavanje studenata sa sadržajima prven
stveno iz srodnih društvenohumanističkih disciplina, odnosno proširivanje znanja 
stečenoga na obveznim psihologijskim predmetima sadržajima iz specifičnih psiho
logijskih područja.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) psihologije.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Stjecanjem akademskoga naziva sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) psihologije završava prvu (preddiplomsku) od ukupno tri razine sveuči
lišnoga psihologijskog obrazovanja (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska). 
Završetkom preddiplomskoga studija student je, sukladno stečenim kompetencijama 
i kvalifikacijama osposobljen za nastavak studija na diplomskom sveučilišnom studiju 
te za asistentske djelatnosti u VSSposlovima navedenim u prethodnom odjeljku.
Znanja, kompetencije i vještine koje su studenti stekli završetkom cjelokupnog stu
dija psihologije pružaju im niz mogućnosti te ih čine kvalificiranim i kompetitivnim 
sudionicima na postojećem tržištu  rada. Psiholozi su danas nezaobilazni dio interdis
ciplinarnih timova u kojima u pravilu prednjače svojim znanjima, a prije svega svojom 
metodološkom osposobljenošću.

Studentske aktivnosti
Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Feniks okuplja stu
dente psihologije s ciljem promicanja obrazovnih i kulturnih interesa studenata i doprino
sa psihologijskoj struci. Klub djeluje u prostorijama Studentskog zbora u Znanstvenouči

lišnom kampusu Borongaj. Istaknuti studentski projekti su izdavanje časopisa studenata 
psihologije Psychoactive, organizacija studentske konferencije evolucijske psihologije i 
stručnog skupa Psihologija u praksi, suradnja s EFPSAom (European Federation of Psycho-
logy Students’ Associations), istraživačka sekcija, radionice metodoloških kolegija, radionice 
govorništva i prezentacijskih vještina i tutorstvo za brucoše. Studenti psihologije posebno 
su aktivni u ostvarivanju studentske mobilnosti i poboljšanju kvalitete nastave (posebice 
u okviru demonstratorskih djelatnosti). Feniks pruža brojne mogućnosti ostvarivanja 
vlastitih potencijala, suradnje i mnoštvo kreativnih pristupa studiju psihologije. 

  Studij sociologije
Pročelnica Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković

Preddiplomski sveučilišni studij sociologije izvodi se kao 
jednopredmetni i dvopredmetni studij. 
Preddiplomski studij sociologije koji se izvodi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u 
Zagrebu oblikovan je tako da studenti tijekom šest semestara ovladaju stručnom so
ciološkom terminologijom i istraživačkim postupcima u mjeri koja im osigurava au
tonoman profesionalni angažman u javnim i privatnim institucijama ekonomskoga, 
političkoga i kulturnoga karaktera. Sposobnost razumijevanja, istraživanja i interpre
tacije društvenih procesa, društvenih vrijednosti i širokoga spektra društvenih djelo
vanja zasnovana je na dva osnovna kontinuuma obveznih kolegija teorijskoga i istra
živačkoga sadržaja koji se tijekom ukupnoga studija međusobno nastavljaju i tako 
nadopunjuju potreban sadržaj sociološkoga obrazovanja. Pored njih, studentima je 
ponuđen spektar izbornih kolegija koji proširuju njihove sposobnosti od svladavanja 
konkretnih problema putem naučenih vještina do razumijevanja i predviđanja global
nih društvenih procesa, koristeći razvijen sociološki način razmišljanja. Sve navedeno 
priprema prvostupnice i prvostupnike sociologije, ne samo za niz unaprijed organizi
ranih poslova, već i za mogućnost kreativnoga djelovanja i prevladavanja problema 
pred kojima druge struke ne mogu ponuditi dostatna rješenja. Konačno, preddiplom
ski studij sociologije jamči solidan temelj svakoga budućega intelektualnoga izazova, 
koji studente očekuje na diplomskoj i poslijediplomskoj razini obrazovanja.
Osim nastavnika Hrvatskih studija u izvođenju nastave sudjeluju i znanstvenici s ne
koliko različitih znanstvenoistraživačkih instituta poput Instituta za društvena istraži
vanja u Zagrebu, Instituta za etnologiju i folkloristiku ili Instituta društvenih znanosti 
Ivo Pilar zahvaljujući čemu su u studijski program implementirani rezultati najnovijih 
znanstvenih dostignuća u sociologiji. Studenti sociologije, u anketi o razlozima upisa 
studija sociologije, kao primarni razlog upisa studija navode moderan i kvalitetan stu
dijski program. 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe 
pravo upisa na diplomski sveučilišni studij sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Za
grebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe ustrojene u 
istovrsnim i drugim znanstvenim područjima određuju visoka učilišta koja izvode studij.
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz sociologije, metodologije, kulturne antro
pologije, feminističkih teorija, političkih teorija, teorija o istraživanju tržišta i demografije. 
Zahvaljujući tomu studenti stječu potrebna znanja i vještine za zapošljavanje u uredima 
državne uprave, nevladinim organizacijama, uredima koji se bave istraživanjem tržišta i sl. 
Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje sociologije.

Studentske aktivnosti
Studenti sociologije Hrvatskih studija okupljeni su oko Udruge studenata sociologije 
Anomija (USSA), izdaju studentski časopis Amalgam, organiziraju ljetne škole, a sa
stavni  su dio Europske mreže udruga studenata sociologije ESSA. 

Kako do nas?
Do Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:

•  iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici “Čavićeva” odakle radnim danom 
prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 236: sići na zadnjoj stanici “Kampus Borongaj”;  

•  s Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedjeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a 
broj 215: sići na stanici “Lozarinska” i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.

Za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica organizira se poseban prijevoz ZET-a. Sve zgrade Hrvatskih studija prila-
gođene su kretanju osoba s invaliditetom.

INFORMACIJE:
Hrvatski studiji   •   tel: 01/2457600

www.hrstud.unizg.hr   •   info@hrstud.hr

ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ
Borongajska cesta 83 d, 10000 Zagreb,

TEL. 01/2457 600 FAX. 01/2457 636

e-mail:info@hrstud.hr
http://www.hrstud.unizg.hr

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

HRVATSKI STUDIJI
U N I V E R S I T Y  O F  Z A G R E B
CENTRE FOR CROATIAN STUDIES

Napomene: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju pravo izmjene svih informacija navedenih u 
ovoj brošuri. Sveučilište u Zagrebu određuje uvjete upisa, upisne kvote za svaki studij i uvjete studiranja za posebne 
kupine kandidata. Natječaj za upis u prvu godinu prediplomskih studija bit će objavljen na službenoj mrežnoj 
stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, na službenoj mrežnoj stranici Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu  
www.hrstud.unizg.hr i u dnevnom tisku.

Međunarodna suradnja
Hrvatski studiji su od 2011. sklapanjem novih i obnavljanjem postojećih Erasmus+ bilateralnih ugovora povećali kapa-
citete za odlaznu i dolaznu međunarodnu mobilnost studenata Hrvatskih studija. Studenti se putem Erasmus+ natječaja 
za studijski boravak koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu već nakon završene prve godine studija mogu javljati i za 
financijsku potporu. Do sada je u okviru Erasmus+, Erasmus Mundus programa mobilnosti, kao i bilateralne razmjene 
studenata, mobil nost ostvarilo više od 70 studenata, a broj se svake godine sve više povećava.
Trenutno Hrvatski studiji u okviru Erasmus+ programa imaju sklopljene bilateralne sporazume sa: Ghent University, Karl-
Franzens-Universität-Graz, Université Paris Sorbonne (Paris-IV), Université Paris Sorbonne (Paris-I Pantheon), Masarykova 
Univerzita v Brne, Univerzita Karlova v Praze, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Universität 
Erfurt, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Central European University, Dokuz Eylul University, Universidad Autónoma 
de Madrid-Facultad de Psicología, National and Kapodistrian-University of Athens, Palacký-University Olomouc, University 
of Helsinki - Swedish School of Social Science, Universität Augsburg, University of Pécs, University of Warsaw, Universita 
degli studi di Firenze, Universidad Catolica San Antonio de Murcia, Universidad de Navarra, Università degli Studi di Padova, 
Univerzitet Sv. Kiril i Metodij (University Ss. Cyril and Methodius), Uniwersytet Łódzki, Nov Bulgarski Universitet, Budapesti 
Corvinus Egyetem, Vytauto Didziojo Universitetas, Uniwersytet Gdanski, Univerza v Mariboru, Vilniaus universitetas, 
Ondokuz Mayis University, Fakulteta za družbene vede, Univerza na Primorskem Universita’ del Litorale, Yasar Universitesi, 
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Zbog velikog broja kolegija na stranom jeziku, na Hrvatskim studijima raste i broj dolaznih studenata kojima potporu pruža 
i Studentski zbor, kao i studentske udruge koje djeluju unutar Hrvatskih studija.
Hrvatski studiji svake godine u suradnji s Nacionalnim Europass centrom Hrvatska organiziraju i radionice pisanja 
životopisa za studente, info predavanja u suradnji sa Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a studenti 
administrativnu i savjetodavnu podršku mogu zatražiti i u Uredu za međunarodnu suradnju na Hrvatskim studijima. 
Više informacija na: http://www.hrstud.unizg.hr/medunarodna_suradnja.



Preddiplomski sveučilišni studiji
(akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ca)

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2017./2018. moguće je upisati preddiplomske sveučilišne studije filozofije, 
komunikologije, kroatologije, latinskog jezika, povijesti, psihologije i sociolo
gije. 
Upisom na preddiplomske sveučilišne studije stječe se status redovitog stu
denta koji studira s punim nastavnim opterećenjem od 30 ECTS bodova se
mestralno odnosno 60 ECTS bodova godišnje. Na Hrvatskim studijima nije 
moguće studirati u statusu izvanrednog studenta.
Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija na Hrvatskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 3 godine stječe se 180 ECTSa i akademski 
naziv sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) uz 
naznaku struke.
Opterećenje izraženo u ECTS bodovima imaju svi obvezni i izborni predmeti u 
struci i izvan struke.
Cilj je preddiplomskih sveučilišnih studija osposobljavanje osoba za nastavak 
studija na drugoj razini visokog obrazovanja, odnosno na diplomskim sveuči
lišnim studijima, te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje takve osobe 
čine konkurentnima na tržištu rada. Završetkom preddiplomskog studija na 
Hrvatskim studijima osobe se najčešće zapošljavaju u području izdavaštva, 
marketinga, turizma, u državnoj i javnoj upravi, arhivima, muzejima, mediji
ma, agencijama za istraživanje javnog mnijenja te u mnogim drugim držav
nim i javnim institucijama i službama.

Temeljni podatci o uvjetima upisa
Uvjet za upis na preddiplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima Sveu
čilišta u Zagrebu završena je gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola 
te uspješno položena državna matura.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ne organiziraju razredbeni postupak 
za  upis u prvu godinu preddiplomskog studija jer su u akademskoj godini 
2009./2010. prihvatili rezultate državne mature kao uvjet za upis u prvu 
godinu preddiplomskog sveučilišnog studija.
Hrvatski studiji organiziraju test apstraktnog mišljenja (za jednopredmetni 
studij komunikologije i psihologije) koji se vrjednuje zajedno s rezultatima 
državne mature.
Kandidati koji su stekli pravo na upis, upisuju se dok se ne popune sva mjesta 
predviđena upisnom kvotom za taj studij.
Postupak prijave ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe 
izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 
(NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice www.postanistudent.hr. 
Detalji prijave opisani su na navedenoj stranici.

  Studij filozofije
Pročelnik Odjela za filozofiju: doc. dr. sc. Tomislav Janović
http://www.hrstud.unizg.hr/filozofija
FilozofijaHS@hrstud.hr
Twitter: @FilozofijaHS

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije izvodi se isključivo kao 
dvopredmetni studij. 
Studijski program sastavljen je prema najvišim znanstvenim i didaktičkim standardi
ma u polju filozofije kakvi se njeguju na vodećim svjetskim sveučilištima. Naglasak 
je na povezanosti filozofije i drugih područja znanja, imajući u vidu činjenicu da su 
studenti koji proučavaju opće i tradicionalne filozofske probleme – poput valjano
sti argumenata, istinitosti, znanja, moralnosti i pravednosti ili pak naravi ljudskoga 
uma, jezika, umjetničkih djela i znanosti – upućeni i na proučavanje sadržaja koje 
filo zofija dijeli s drugim humanističkim, društvenim i prirodnim znanostima – poput 
psihologije, sociologije, lingvistike, povijesti, znanosti o književnosti, komunikologije, 
matematike, fizike, biologije i dr. Svrha studija filozofije jest stjecanje što je moguće 
šireg, temeljitijeg i potpunijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te 
osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, 
vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskoga djelovanja i istraživanja. Pred
diplomskim studijem filozofije stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filo
zofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. 
Na prvoj godini studenti se upoznaju s osnovnim problemima filozofije, stječu os
novna logička znanja i vještine neformalnoga argumentiranja (kritičkoga mišljenja), 
upoznaju s klasičnom antičkom filozofijom u djelima Platona i Aristotela, usvajaju os
novna znanja iz jednog klasičnog jezika (grčkoga ili latinskoga) i jednog stranog jezi
ka te kulturu govora i pisanja i osnove informatike. Tijekom druge godine produbljuju 
i proširuju logička znanja, usvajaju osnovna metafizička i etička znanja te upoznaju 
s klasičnom novovjekovnom filozofijom racionalizma i empirizma. Na trećoj godini 
stječu osnovna znanja iz epistemologije i estetike, kao i osnovna znanja iz filozofije 
jezika i Kantove filozofije. Završni rad izrađuju tijekom šestoga semestra. 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stup nice (baccalaureaus/baccalaurea) filozofije.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Stjecanjem akademskog naziva sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/
baccalaurea) filozofije završava prva (preddiplomska) od moguće tri razine sveučilišnog 
obrazovanja (preddiplomska, diplomska i poslijediplomska). Završetkom preddiplom
skog studija osoba je osposobljena za različite poslove na tržištu rada i za nastavak studi
ja na diplomskom sveučilišnom studiju. Studijem filozofije stječu se znanja i sposobnosti 
za obavljanje stručnih poslova u upravnim, kulturnim, medijskim i drugim srodnim orga
nizacijama i ustanovama (nakon preddiplomskog studija) odnosno (nakon diplomskog, 
a osobito nakon poslijediplomskog studija) znanja koja imaju široku stručnu i znan
stvenu primjenu. Završetkom diplomskog studija studenti mogu raditi prvenstveno u 
srednjoškolskim obrazovnim ustanovama kao nastavnici filozofije, logike i etike, a nakon 
poslijediplomskog studija u znanstvenoistraživačkim ustanovama na znanstvenim pro
jektima iz filozofije, srodnih znanstvenih polja i interdisciplinarnih znanstvenih područja.

Znanstvene aktivnosti, izdavaštvo i međunarodna suradnja
Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu veliku pozor nost posvećuje 
izdavanju udžbenika, priručnika, uvoda u posebne filozofske discipline, skripta i zbir
ki članaka neophodnih za kvalitetno izvođenje nastave. Hrvatski studiji suizdavač su 
časopisa za filozofiju Prolegomena, koji izlazi dva puta godišnje, donoseći znanstvene i 
stručne članke na en gleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku. U deset godina svog po 

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018. 

Naziv studija Bodovni prag

Vrednovanje 
ocjena 
srednja 

škola

Obvezni dio državne mature

Izborni dio državne mature

Dodatna provjera 
posebnih 

znanja, vještina i 
sposobnosti

Posebna postignućaHrvatski 
jezik Matematika Strani 

jezik

Filozofija
dvopredmetni

Ne 40% A 25% Ne A 20%
Bilo koji izborni predmet

10%

Obvezno polaganje 
jednog od navedenih 

izbornih predmeta
Ne

Osvojeno 1.-3. mjesto na 
državnom natjecanju iz 
filozofije ili logike 5%

Komunikologija
jednopredmetni

33. percentil na svakom 
navedenom obveznom predmetu 
državne mature i 20% riješenosti 

testa apstraktnog mišljenja

20% A 25% Ne A 25%
Etika, Logika, Psihologija, 

Sociologija, Povijest
5%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Test apstraktnog 
mišljenja

25%
Ne

Komunikologija
dvopredmetni

Ne 25% A 30% Ne A 30%
Etika, Logika, Psihologija, 

Sociologija, Povijest
15%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Ne Ne

Kroatologija
jednopredmetni
i dvopredmetni

Ne 40% A 35% Ne A 15%
Geografija, Povijest, Vjeronauk, 

Etika, Filozofija, Logika
10%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Ne

Za osvojeno 1.-3. mjesto 
na državnom natjecanju iz 

hrvatskoga jezika izravan upis 
na jednopredmetni studij 

kroatologije

Latinski jezik 
dvopredmetni

Ne 40% A 30% Ne A 20%

Latinski jezik, Grčki jezik, Povijest, 
Filozofija, Logika, Etika, Politika 

i gospodarstvo, Sociologija, 
Psihologija, Geografija

10%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Ne

Za osvojeno 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima 
iz klasičnih jezika (latinski i 

grčki) izravan upis

Povijest
jednopredmetni
i dvopredmetni

Ne 30% A 30% Ne A 20%

Povijest, Filozofija, Latinski jezik, 
Geografija, Politika i gospodarstvo 

Povijest, Sociologija, Psihologija
10%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Ne

Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz povijesti (bez 
obzira na osvojeno mjesto)

10%

Psihologija
jednopredmetni

33. percentil na svakom 
navedenom obveznom predmetu 
državne mature i 20% riješenosti 

testa apstraktnog mišljenja

20% A 10% A 30% A 10%

Psihologija, Sociologija, Filozofija, 
Biologija, Matematika,  

Fizika, Informatika
5%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Test apstraktnog 
mišljenja

25%
Ne

Sociologija
jednopredmetni
i dvopredmetni

Ne 20% A 20% B 30% A 25%

Sociologija, Filozofija, Logika,  
Etika, Politika i gospodarstvo, 

Psihologija, Povijest
5%

Obvezno polaganje 
izbornog predmeta

Ne Ne

*  33. percentil u matematici je rezultat koji je u testu matematike postigao maturant ispod kojeg se u tom testu nalazi svega 1/3 lošijih (od svih maturanata u Republici Hrvatskoj). Primjerice, ako je test matematike riješilo 30 000 maturanata, čiji su rezultati 
naknadno poredani po veličini, 33 percentil je rezultat maturanta koji je, gledajući od najboljeg prema najgorem, 20 000-ti u poretku, tj. od njega je lošija samo 1/3 maturanata.

- položena razina B2 hrvatskog jezika za strance i državljane EU

stojanja časopis je postao jedan od vodećih hrvatskih filozofskih časopisa, a zahvalju
jući redovitosti izlaženja i održavanju visokih uredničkih standarda međunarodno je 
prepoznat (CC, WoS, Scopus). Odjel za filozofiju također redovito organizira gosto vanja 
inozemnih predavača i međunarodne znanstvene skupove zahvaljujući kojima je u 
samo posljednjih nekoliko godina ugostio preko 150 uglednih filozofa iz inozemstva. 
Odjel također ima brojne ugovore o suradnji s inozemnim sveučilištima koji omogućuju 
kontinuiranu razmjenu nastavnika i studenata na svim razinama studija.

Studentske aktivnosti
Studentice i studenti filozofije Hrvatskih stu dija, okupljeni u Udrugu studenata filo
zofije Scopus, već više od petnaest godina organiziraju različite izvannastavne filozof
ske aktivnosti, kao što su studentski fi lozofski simpoziji, okrugli stolovi i radionice. Od 
1996. studentice i studenti filo zofije Hrvatskih studija izdaju Scopus – danas je dan od 
najdugovječnijih studentskih časopisa u Hrvatskoj u kojemu su svoje prve filozofske 
korake napravili i mnogi današnji nastavnici na raznim studijima filozofije u Hrvatskoj.

  Studij komunikologije
Pročelnica Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije izvodi se kao 
jednopredmetni ili dvopredmetni studij. 
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Za
grebu specifičan je po tome što njegovi studenti tijekom studija usvajaju teorijska i 
praktična znanja i vještine dviju profesija – novinarstva i odnosa s javnošću, ali i jedne 
od najmlađih znanosti – komunikologije, koja te dvije profesije, kao i cjelokupni pro
ces masovnoga komuniciranja, znanstveno proučava i istražuje. Komunikologija je 
znanstvena grana unutar polja informacijske i komunikacijske znanosti u društvenim 
znanostima, stoga bi se studij komunikologije najbolje moglo opisati kao interdisci
plinarni studij koji naglasak stavlja na empirijska istraživanja u kontekstu humanistič
kih znanosti. Studij komunikologije je podjednako usmjeren na vlastita znanstvena 
istraživanja ali i na znanstvena istraživanja u drugim poljima poput kroatologije, povi
jesti ili sociologije. Nastavnici angažirani na studiju komunikologije dolaze iz širokog 
spektra sektora poput jezikoslovlja i znanosti o književnosti, medijske didaktike, tele
vizije, radija, privatnoga sektora, prava, ministarstava i sl. 
Stoga je preddiplomski studij komunikologije koncipiran tako da studenti ovladaju 
ne samo stručnim terminima i osnovnim praktičnim već i nekim specifičnim teorij
skim znanjima i vještinama u novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i znanstvenom 
terminologijom i temeljima komunikologije kao znanosti.
Tijekom šest semestara studenti studija komunikologije će upoznati i svladati teme
lje komunikoloških i medijskih teorija, kao i osnovne metode istraživanja masovne 
komunikacije i obrade podataka. Od samoga početka studija studenti su usmjereni k 
postupnom stjecanju znanja o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunika
cije u svijetu i Hrvatskoj od početaka do danas. 
Studenti studija komunikologije kao njegove prednosti ističu inovativnost u pristu
pu nastavi, korištenje novih nastavnih sredstava i pomagala, rad u grupama te inter
disciplinarnost u pristupu.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije.

Pristup daljnjem obrazovanju i profesionalni status
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz komunikologije, novinarstva, povijesti 
medija i odnosa s javnošću. Studenti tijekom studija stječu znanje o metodama istra
živanja masovne komunikacije i obrade podataka te o povijesnom razvoju novinar

stva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj. Odlučivši se za jedan od ponuđenih 
smjerova studenti su se, dobivši temeljna znanja i osobitostima izvještavanja, obučili 
za rad na početnim poslovima u nekom od medija ili tvrtkama, tj. odjelima za odnose 
s javnošću. Također su tijekom četiri semestra usavršili engleski jezik i savladali termi
nologiju stručnog, medijskog engleskog jezika. Zapošljavanje nije nužno ograničeno 
na područje medija i komunikologije.

Studentske aktivnosti
Studenti komunikologije Hrvatskih studija okupljeni su oko Udruge studenata ko
munikologije i novinarstva Komuna, koja je osnovana 2008. godine. Komuna izdaje 
časopis Oprez koji se bavi različitim temama, no najzastupljenije su one iz novinarstva 
i komunikologije.

  Studij kroatologije
Pročelnik Odjela za kroatologiju: doc. dr. sc. Marinko Šišak

Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije izvodi se kao 
jednopredmetni ili dvopredmetni studij. 
Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije ustrojen je u polju Kroatologija u inter
disciplinarnom području znanosti. Po svojem je sadržaju jedinstven studij koji ujedi
njava sadržaje hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta, hrvatskoga jezika, 
književnosti i kulture. Cilj je preddiplomskoga studija kroatologije pružiti studentima 
temeljna znanja i vještine iz svoje struke, ali i iz društvenohumanističkih znanosti op
ćenito. Preddiplomski studij kroatologije koncipiran je tako da studenti tijekom šest 
semestara upoznaju stručnu terminologiju, hrvatsku kulturnu, političku, književnu i 
jezičnu povijest, čime će biti osposobljeni za rad u kulturnim, obrazovnim i drugim 
institucijama nakon završetka preddiplomskoga studija te za nastavak svojega obra
zovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.
Studenti preddiplomskoga studija kroatologije kao prednost studija kroatologije isti
ču stručnost i dostupnost nastavnoga osoblja te povezanost studija kroatologije s 
drugim disciplinama poput komunikologije, povijesti i hrvatskoga latiniteta. 

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) kroatologije.

Pristup daljnjemu obrazovanju i profesionalni status
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz hrvatskoga jezika i gramatike, hrvatske 
kulturne, političke, književne i jezične povijesti, filozofije, umjetnosti i drugih discipli
na. Zahvaljujući tomu, studenti stječu potrebna znanja i vještine za zapošljavanje u 
uredima državne uprave, nevladinim organizacijama, turističkim uredima, izdavaštvu 
i općenito kulturnim, obrazovnim i drugim institucijama. Zapošljavanje nije nužno 
ograničeno na područje kroatologije.

Studentske aktivnosti
Studenti kroatologije Hrvatskih studija okupljeni su oko Društva studenata kroatolo
gije Cassius. Društvo redovito održava godišnje simpozije i izdaje istoimeni časopis, a 
u okviru društva djeluje i amaterska kazališna skupina koja je osvojila niz sveučilišnih 
i međunarodnih priznanja.


