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Preddiplomski
sveučilišni
studij latinskoga jezika
izvodi
STUDIJ
LATINSKOGA
JEZIKA
se isključivo kao dvopredmetni studij.

Preddiplomski
sveučilišni
studij povijesti
STUDIJ
POVIJESTI
jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Predstojnica Odsjeka za hrvatski latinitet: doc. dr. sc. Maja Matasović
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima latinskoga jezika, rimske književnosti i antičke
kulture
i civilizacije. Trogodišnji
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školama.
klasičnoga latiniteta, stvarajući kroz nastavu gramatike i književnosti osnovu za
nastavak studija. Diplomski studij obuhvaća svjetski i hrvatski srednjovjekovni
i novovjekovni
latinitet. Za studij latinskoga jezika ne traži se predznanje latinObvezni
predmeti:
skoga jezika koje se stječe u srednjim školama.
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Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) latinskoga jezika.
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) latinskoga jezika.
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Predstojnica Odsjeka za povijest: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Cilj je preddiplomskoga studija povijesti razviti i sačuvati svijest kod studenata o
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Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) povijesti.

Predstojnica Odsjeka za psihologiju: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

Predstojnica Odsjeka za sociologiju: izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević

https://www.hrstud.unizg.hr/psihologija

https://www.hrstud.unizg.hr/sociologija

Predstojnica Odsjeka za psihologiju: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz opće i kognitivne psihologije, statistike,
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Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvo
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) psihologije.
Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

STUDIJ
SOCIOLOGIJE
Preddiplomski
sveučilišni
studij sociologije izvodi se kao
jednopredmetni i dvopredmetni studij.

lišta u Zagrebu, oblikovan je tako da studenti tijekom šest semestara ovladaju
stručnom sociološkom terminologijom i istraživačkim postupcima u mjeri koja
im osigurava autonoman profesionalni angažman u javnim i privatnim instituciObvezni
predmeti: političkoga i kulturnoga
Izborni karaktera.
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Društvo
i održivost
Tjelesna kultura i šport 2
Socijalna
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Sociologija igara na sreću
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istraživanjima
u 19. i 20. stoljeću
Završni radstudija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvo
Završetkom
stupnice (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

Međunarodna suradnja

Hrvatski studiji su od 2011. sklapanjem novih i obnavljanjem postojećih
Erasmus+
bilateralnih ugovora povećali kapacitete 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
iMEĐUNARODNA
za financijsku potporu. DoSURADNJA
sada je u okviru Erasmus+, Erasmus Mundus programa
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od 100 studenata, a broj se svake godine sve više povećava. Trenutno, Hrvatski studiji
suradnju na Hrvatskim studijima.
imaju potpisanih 36 sporazuma Erasmus+ na kojima studenti mogu ostvariti mobilViše informacija na: http://www.hrstud.unizg.hr/medunarodna_suradnja.
nost. Zbog velikog broja kolegija na stranom jeziku, na Hrvatskim studijima raste i
broj dolaznih studenata. Hrvatski studiji svake godine u suradnji s
Nacionalnim Europass centrom Hrvatska organiziraju i radionice pisanja životopisa za studente, info-predavanja u suradnji s Uredom za
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, a studenti administrativnu i savjetodavnu potporu mogu zatražiti i u Uredu za međunarodnu suradnju na Hrvatskim studijima. Više informacija na:

1

2
3

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.
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ji “Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovita autobusna linija ZET-a broj
broj 215: sići na stanici “Lozarinska” i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
236: sići na zadnjoj stanici “Kampus Borongaj”;
Za osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica organizira se poseban prijevoz ZET-a. Sve zgrade Hrvatskih studija prila• s Kvaternikovoga trga odakle svakim danom, uključujući i nedjeljom i praznikom,
gođene su kretanju osoba s invaliditetom.
prometuje redovita autobusna linija ZET-a broj 215: sići na postaji “Lozarinska” i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
Napomene: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju pravo izmjene svih informacija navedenih u
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osobe
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Natječaj
za upisprilagođene
u prvu godinu prediplomskih
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 dnevnomstudiji
tisku. Sveučilišta u Zagrebu pridržavaju pravo izmjene svih
Napomene: Hrvatski
informacija navedenih u ovoj brošuri. Sveučilište u Zagrebu određuje uvjete upisa,
upisne kvote za svaki studij i uvjete studiranja za posebne skupine kandidata. NatjeHrvatski studiji
čaj za upis u prvu godinu prediplomskih studija bit će objavljen na službenoj mrežnoj
tel: 01/2457600
stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr i na službenoj mrežnoj stranici Hrvatskih
www.hrstud.unizg.hr
studija Sveučilišta u Zagrebu www.hrstud.unizg.hr.
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Preddiplomski sveučilišni studiji
(akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ca)

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini
2018. /2019. moguće je upisati preddiplomske sveučilišne studije filozofije, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije.
Upisom na preddiplomske sveučilišne studije stječe se status redovitoga
studenta koji studira s punim nastavnim opterećenjem od 30 ECTS-bodova semestralno odnosno 60 ECTS-bodova godišnje. Na Hrvatskim studijima nije moguće studirati u statusu izvanrednoga studenta.
Završetkom preddiplomskoga sveučilišnoga studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 3 godine stječe se 180 ECTSa
i akademski naziv sveučilišnoga 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 visokoga obrazovanja, odnosno na
diplomskim sveučilišnim studijima, te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje takve osobe čine konkurentnima na tržištu rada.
Završetkom preddiplomskoga studija na Hrvatskim studijima osobe se
najčešće zapošljavaju u području nakladništva, marketinga, turizma, u
državnoj i javnoj upravi, arhivima, muzejima, medijima, agencijama za
istraživanje javnoga mnijenja te u mnogim drugim državnim i javnim
institucijama i službama.
Nakon završetka preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa, student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne
diplomske studijske programe ustrojene u istovrsnim i drugim znanstvenim područjima određuju visoka učilišta koja izvode studij.
Temeljni podatci o uvjetima upisa
Uvjet za upis na preddiplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima
Sveučilišta 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 preddiplomskoga studija.
Hrvatski studiji organiziraju test apstraktnoga 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 Nacionalnoga informacijskoga sustava prijava
na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice
www.postanistudent.hr.
Detalji prijave opisani su na navedenoj stranici.

Uvjeti upisa u 1. godinu preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019.
Naziv studija

Filozofija
dvopredmetni

Komunikologija
jednopredmetni

Komunikologija
dvopredmetni

Kroatologija
jednopredmetni i
dvopredmetni

Latinski jezik
dvopredmetni

Povijest
jednopredmetni i
dvopredmetni

Psihologija
jednopredmetni

Sociologija
jednopredmetni i
dvopredmetni

Bodovni prag

Obvezatni dio državne mature
Vrjednovanje
ocjena
Strani
Hrvatski
Matematika
srednja škola
jezik
jezik

Izborni dio državne mature

STUDIJ FILOZOFIJE

Dodatna provjera
posebnih
znanja, vještina i
sposobnosti

Posebna postignuća

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 %

33. percentil na svakom navedenom
obvezatnom predmetu državne mature i
20% riješenosti
testa apstraktnoga mišljenja

20 %

A 25 %

Ne

A 25 %

Etika, Logika, Psihologija, Povijest, Politika i
gospodarstvo ili Sociologija
5%

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Test apstraktnoga
mišljenja
25 %

Ne

Ne

25 %

A 30 %

Ne

A 30 %

Etika, Logika, Psihologija, Povijest, Politika i
gospodarstvo ili Sociologija 15 %

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Ne

Ne

A 15 %

Geografija, Povijest, Vjeronauk, Etika,
Filozofija ili Logika
10 %

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Ne

Za osvojeno 1.-3. mjesto
na državnom natjecanju iz
hrvatskoga jezika izravan upis
na jednopredmetni studij
kroatologije

Ne

40 %

A 35 %

Ne

Ne

40 %

A 30 %

Ne

A 20 %

Latinski jezik, Grčki jezik, Povijest,
Filozofija, Logika, Etika, Politika i
gospodarstvo, Sociologija, Psihologija ili
Geografija
10 %

Ne

30 %

A 30 %

Ne

A 20 %

Povijest, Filozofija, Latinski jezik,
Geografija, Politika i gospodarstvo Povijest,
Sociologija ili Psihologija 10 %

A 10 %

Psihologija, Sociologija, Filozofija, Biologija,
Matematika, Fizika ili Informatika
5%

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Test apstraktnoga
mišljenja
25 %

Sociologija, Filozofija, Logika, Etika, Politika
i gospodarstvo, Psihologija ili Povijest
5%

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Ne

33. percentil na svakom navedenom
obvezatnom predmetu državne mature
i 20% riješenosti testa apstraktnoga
mišljenja

20 %

Ne

20 %

A 10 %

A 20 %

A 30 %

B 30 %

A 25 %

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Ne

Za osvojeno 1.-3. mjesto na
državnim natjecanjima iz
klasičnih jezika (latinski ili
grčki jezik) izravan upis

Obvezno polaganje
izbornoga predmeta

Ne

Sudjelovanje na državnom
natjecanju u povijesti (bez
obzira na osvojeno mjesto)
10 %
Ne

Ne

* 33. percentil u matematici je rezultat koji je u testu matematike postigao maturant ispod kojega 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 najboljega 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

STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE

STUDIJ KROATOLOGIJE

Predstojnik Odsjeka za filozofiju: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

Predstojnica Odsjeka za komunikologiju: prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar

Predstojnik Odsjeka za kroatologiju: doc. dr. sc. Marinko Šišak

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije izvodi se isključivo kao
dvopredmetni studij.

Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije izvodi se kao
jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije izvodi se kao
jednopredmetni ili dvopredmetni studij.

Svrha je studija filozofije stjecanje što je moguće širega, temeljitijega i potpunijega razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za
argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stajališta, vjerovanja
i teorija različitim područjima ljudskoga djelovanja i istraživanja. Preddiplomskim studijem filozofije stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti.

Preddiplomski studij komunikologije koncipiran je tako da studenti ovladaju
ne samo stručnim terminima i osnovnim praktičnim nego i nekim specifičnim
teorijskim znanjima i vještinama u novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i
znanstvenom terminologijom i temeljima komunikologije kao znanosti. Tijekom preddiplomskoga studija komunikologije studenti će upoznati i svladati
temelje komunikoloških i medijskih teorija, kao i osnovne metode istraživanja
masovne komunikacije i obrade podataka, te o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj.

Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije ustrojen je u polju kroatologije u
interdisciplinarnom području znanosti. Po svojem je sadržaju jedinstven studij koji ujedinjava 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
društveno-humanističkih znanosti općenito.

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Obvezni predmeti:

Prva godina

Akademski engleski
Osnove hrvatske jezične kulture
Akademska pismenost
Praktična etika [Etika]
Socijalna filozofija
Zaključivanje i racionalnost
Filozofski temelji govora o Bogu
Filozofija povijesti
Povijest hrvatske filozofije [Povijest
filozofije]
Theories of Human Nature [History of
Philosophy]

Prva godina

Jezik medija
Lektura i korektura teksta
Mediji i nasilje
Mediji i terorizam
Povijest i teorija filma
Strategije neformalnog zaključivanja
- kritičko mišljenje
Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
Argumentacija u novinskim vrstama
Explaining Social Behavior
Film i religija
Magazini i revije
Odnosi s javnošću u kulturi i športu
Odnosi s medijima
Politička geografija
Politička komunikacija
Poslovno komuniciranje
Teorije i sustavi radijskoga
komuniciranja
Teorije i sustavi televizijskoga
komuniciranja
Teorije i sustavi tiskovnoga
komuniciranja
Vizualna komunikacija
Komunikacija u organizaciji
Odnosi s javnošću u djelatnostima
Tehnike u odnosima s javnošću
Uvod u odnose s javnošću
Medijski i novinarski žanrovi
Retorika
Marketinške komunikacije i publicitet

Prva godina

Tjelesna kultura i šport 1
Osnovni problemi filozofije
Strategije neformalnog
zaključivanja...
Tjelesna kultura i šport 2
Logika 1
Platon i Aristotel
Grčki jezik ili Latinski jezik

Druga godina
Logika 2
Racionalizam i empirizam
Metafizika 1
Etika 1

Treća godina
Epistemologija 1
Filozofija jezika
Estetika 1
Kant
Završni rad

1
2
3

Tjelesna kultura i šport 1
Osnove komunikologije
Jezično-stilske vježbe
Začetnici komunikologije i njihova djela
Tjelesna kultura i šport 2
Uvod u novinarstvo
Oblici novinarske komunikacije
Opća povijest medija i komunikacije
Uvod u metode društvenih
istraživanja i statistiku
Akademska pismenost

Druga godina

1

Engleski jezik u novinarstvu
Semiotika u masovnom komuniciranju
Povijest medijske komunikacije u Hr.
Statistika za komunikacijske znanosti
Pisanje na engleskom jeziku
Stilistika u medijskoj komunikaciji
Informativni sustav Republike Hrvatske
Novinarska etika

Treća godina

2

Teorije medija i masovne komunikacije
Engleski jezik - novinarski prijevod
Pravni aspekti masovne komunikacije
Suvremeni engleski jezik u medijskoj
kulturi
Povijesni pregled istraživanja
masovne komunikacije
Konvergencija medija i digitalno
novinarstvo
Završni rad

3

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) filozofije.

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije.

Treća godina

Hrvatska kulturna i politička povijest
16. i 17. st
Tjelesna kultura i šport 1
Hrvatska kulturna i politička povijest
srednjega vijeka
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
Uvod u kroatologiju
Hrvatski identitet u europskom
kontekstu
Osnove hrvatske jezične kulture
Tjelesna kultura i šport 2
Fonologija i morfologija hrvatskoga
jezika
Hrvatska književnost ranoga
novovjekovlja
Hrvatski glagolizam
Akademska pismenost

Druga godina

1

Sintaksa hrvatskoga jezika
Hrvatski književni barok i
prosvjetiteljstvo
Hrvatska književnost romantizma i
realizma
Latinski jezik (kro)
Hrvatska usmena književnost
Hrvatska kulturna i politička povijest
20. st.
Hrvatska etnologija
Hrvatska književnost moderne i
postmoderne
Hrvatska kulturna i politička povijest
18. i 19. st.

2

Hrvatsko arheološko nasljeđe
Hrvatsko latinističko nasljeđe
Hrvatska likovna umjetnost
Hrvatska glazba u kontekstu
europske glazbene kulture
Povijest hrvatskoga kazališta
Zemljopisna obilježja Hrvatske
Povijest hrvatskoga standardnoga
jezika
Hrvatska dijalektologija
Povijest hrvatske filozofije
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
Završni rad

Izborni predmeti:

3

History of Croatian Culture
Hrvatska mitologija
Hrvatska reformacijska književnost
Lektura i korektura teksta
Rodna problematika u hrvatskoj
književnosti ranoga novovjekovlja
Svjetska književnost - izabrani
primjeri
Hrvatski jezik u 19. stoljeću
Jezik i kultura Hrvata u BiH
Marin Držić
Odabrana poglavlja antičke
umjetnosti
Povijest Zagreba
Spomenička baština kao povijesni
izvor
Visoko i popularno u hrvatskoj
književnosti

Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/
prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) kroatologije.

