Na temelju članka 30. u vezi s člankom 37. stavkom 2. Pravilnika o ustroju i djelovanju
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i člankom 36. stavkom 2. Pravilnika o

preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na 3. sjednici održanoj 5. lipnja 2017. utvrdilo
je

Kriterije za upis diplomskoga studija
na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018.
Zajednički dio natječaja
Rangiranje i odabir kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij svih smjerova
(Filozofija, Hrvatski latinitet, Kroatologija, Komunikologija, Povijest, Psihologija i
Sociologija) obavljat će se (a) na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom prve razine
visokoga obrazovanja (ponder 70 %), (b) na temelju broja ECTS-bodova prikupljenih tijekom
studija (ponder 5 %) te (c) na temelju duljine trajanja prethodno završene razine studija radi
ponovljenoga upisa (ponder 25 % na način da 25 postotnih bodova stječu oni koji u tom
stupcu imaju vrijednost NE, a da su postotni bodovi uskraćeni onima koji u tom stupcu imaju
vrijednost DA). Kandidati prilikom prijave na diplomski studij ispunjavaju obrazac kako bi
se vidjelo je li i, ako jest, iz kojih je razloga bilo produljeno trajanje studija.
Razredbenomu postupku mogu pristupiti kandidati čija je prosječna ocjena tijekom
preddiplomskoga sveučilišnoga studija iznosila 3,50 i više.
Temeljem navedenih mjerila utvrđuje se rang-lista kandidata za upis.
Osobe koju su završile dodiplomski studij ili diplomski sveučilišni studij mogu upisati
željeni diplomski studij isključivo u statusu redovitog studenta.
Posebni kriteriji za pojedine diplomske studije
Diplomski sveučilišni studij FILOZOFIJA
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni studij filozofije u
Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskoga studija filozofije na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu bez obveze polaganja razlikovnih ispita, pod jednakim
uvjetima kao pristupnici koji su završili preddiplomski studij filozofije na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu.
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2. Pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj ili
u inozemstvu polažu razredbeni ispit, koji se sastoji od pisanoga i usmenoga dijela, iz gradiva
sljedećih šest predmeta preddiplomskoga studija filozofije na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu: Logika 1, Etika 1, Epistemologija 1, Metafizika 1, Platon i Aristotel,
Racionalizam i Empirizam. Popis literature potrebne za polaganje razredbenog ispita
objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskih studija (http://www.hrstud.unizg.hr/upisidiplomski-studij).
Polaganjem razredbenoga ispita pristupnici stječu pravo upisa na diplomski studij
filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu prema istim općim mjerilima kao i
pristupnici koji su završili preddiplomski studij filozofije.
Diplomski sveučilišni studij HRVATSKI LATINITET
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni studij latinskoga jezika
u Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskoga studija hrvatskoga latiniteta bez
polaganja razlikovnih obaveznih ispita.
2. Pristupnici koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij u Hrvatskoj ili
inozemstvu trebaju položiti:
- razredbeni ispit koji bi obuhvaćao gradivo klasičnoga latinskoga jezika i književnosti
te izbor iz lektire s preddiplomskoga studija
- pet razlikovnih ispita: - razlikovni ispiti: 1. Rimska poezija 1 (3 ECTS), 2. Rimska
poezija 2 (3 ECTS), 3. Rimska proza (zlatni vijek) (3 ECTS), 4. Rimska proza (srebrni vijek) (3
ECTS), 5. Latinska patristika (3 ECTS), koji se moraju položiti do kraja 1. godine studija.
Diplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni srodni studij u
Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskoga studija bez polaganja razlikovnih
obaveznih ispita. U Hrvatskoj to su: Studij novinarstva (FPZG i Sveučilište Sjever), Studij
Mediji i kultura društva (SuDu), Studij Kulture i turizma (SuZd), Studij Medijske kulture
(SuOs).
2. Diplomski studij komunikologije mogu upisati i studenti drugih humanističkih i
društvenih fakulteta kojima se propisuju razlikovni ispiti u visini do 15 ECTS bodova, ovisno
o smjeru koji upisuju.
Razlikovni ispiti za smjer:
1. Mediji
- razlikovni ispiti u visini od 15 ECTS su: Novinarska etika (4 ECTS), Teorije medija i
masovne komunikacije (5 ECTS) te po izboru jedan od slijedećih predmeta: Teorije i sustavi
tiskovnog komuniciranja, Teorije i sustavi radijskog komuniciranja, Teorije i sustavi
televizijskog komuniciranja (6 ECTS).
2. Odnosi s javnošću
- razlikovni ispiti u visini od 15 ECTS su: Osnovne komunikologije (5 ECTS), Uvod u
odnose s javnošću (5 ECTS), Tehnike u odnosima s javnošću (5 ECTS),
3. Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija
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- razlikovni ispiti u visini od 14 ECTS su: Uvod u metode društvenih istraživanja i
statistiku (5 ECTS), Statistika za komunikacijske znanosti (4 ECTS), Teorija medija i masovne
komunikacije (5 ECTS).
3. Kandidati koji ostvare pravo upisa mogu odabrati između tri ponuđena smjera:
Mediji – kvota minimum: 10, Odnosi s javnošću – kvota maksimum: 25 i Znanstveno
istraživanje masovnih komunikacija – kvota minimum: 10.
Pravo prvoga izbora imaju studenti s većim prosjekom ocjena.
Ostali studenti bit će raspoređeni u smjerove prema prosjeku ocjena i popunjenosti
smjerova.
Diplomski sveučilišni studij KROATOLOGIJA
1. Diplomski studij kroatologije mogu upisati studenti koji su prethodno završili
preddiplomski sveučilišni studij (180 – 240 ECTS) ili dodiplomski sveučilišni studij
kroatologije ili kroatistike.
2. Diplomski sveučilišni studij kroatologije mogu upisati i studenti koji su završili bilo
koji preddiplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti, pod
uvjetom da polože razredbeni ispit.
3. Razredbeni ispit se sastoji od dva dijela: pisanoga i usmenoga. U pisanom ispitu
koncipira se isti broj pitanja iz hrvatskoga jezika i hrvatske književnosti (ukupno po 30
pitanja). Kandidat koji je uspješno riješio više od 50 posto ispita može pristupiti usmenomu
dijelu ispita.
4. Ispiti se polažu pred tročlanim povjerenstvom (jedan nastavnik za jezik, jedan za
književnost i jedan iz povijesti).
5. Popis literature potrebne za polaganje pismenog razredbenoga ispita objavljen je i na
mrežnim stranicama Hrvatskih studija.
Ispitna literatura iz hrvatskoga jezika:
1. Stjepan Babić, Milan Moguš, HRVATSKI PRAVOPIS. Usklađen sa zaključcima Vijeća
za normu hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb, 2010.
2.. Stjepko Težak, Stjepan Babić, Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno
jezično obrazovanje. Zagreb, (jedno od novijih izdanja).
3. Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb, 2003.
Diplomski sveučilišni studij POVIJEST
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni studij povijesti u
Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskoga studija bez razlikovnih ispita.
2. Pristupnicima koji su završili bilo koji drugi komplementaran preddiplomski
sveučilišni studij u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji nisu tijekom prethodnoga obrazovanja
završili studij humanističkoga usmjerenja povijesnih znanosti propisuju se razlikovni
predmeti:
1. Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća (5 ECTS)
2. Hrvatska povijest u 19. stoljeću (5 ECTS)
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3. Opća povijest 20. stoljeća (5 ECTS)
Diplomski sveučilišni studij PSIHOLOGIJA
1. Pravo upisa na diplomski studij psihologije HS imaju kandidati koji su prošli na
natječaju za upis na diplomske studije:
Ako je riječ o kandidatima koji su završili preddiplomski sveučilišni studij, onda pravo
prijave na natječaj za diplomski studij psihologije HS imaju osobe koje su prethodno završile
preddiplomski studij psihologije.
2. Kandidati koji su prethodnu razinu studija psihologije (preddiplomsku, diplomsku,
integriranu ili dodiplomsku) studirali po programu koji se sadržajno razlikuje od
preddiplomskoga studija psihologije HS (a tu su uključeni i studiji psihologije studirani u
kombinaciji s drugim studijima) moraju dostaviti detaljnu dokumentaciju o tom studiju
kako bi se utvrdilo mogu li se temeljem svoga prethodnoga studijskoga postignuća
ravnopravno natjecati s ostalim kandidatima (uz navedeno u prijavi za razredbeni postupak,
potrebno je priložiti i ovjereni Plan i program studija koji je student završio ili završava u
tijeku prijave; poveznica na informacijski paket visokoga učilišta na kojem je kandidat
studirao; presliku indeksa, potvrdu o položenim ispitima, potvrdu o završetku prethodnoga
studija, potvrdu o uplati na 200,00 kn naknada za provedbu postupka usporedbe nastavnih
programa te za kandidate koji su prethodnu razinu obrazovanja završili izvan RH – potvrdu
da su predali zahtjev za priznavanje razdoblja studija u Ured za akademsko priznavanje
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na SuZg). Tu dokumentaciju treba dostaviti do 1.
rujna kalendarske godine u kojoj se pristupa razredbenom postupku za diplomski studij, a
povjerenstvo Odjela za psihologiju HS SuZG će do 24. rujna iste godine provesti usporedbu i
odlučiti postoji li studijski ekvivalent kojim će se kandidat ravnopravno natjecati na
razredbenom postupku s ostalim kandidatima.
Diplomski sveučilišni studij SOCIOLOGIJA
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni studij sociologije u
Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskoga studija sociologije na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu bez obveze polaganja razlikovnih ispita, pod jednakim
uvjetima kao pristupnici koji su završili preddiplomski studij sociologije na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu.
2. Studentima koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij sociologije, nego neki
drugi komplementarni preddiplomski studij društvenoga ili humanističkoga smjera u
Hrvatskoj ili inozemstvu, određuju se razlikovni ispiti:

Uvod u metode društvenih istraživanja 2 (6 ECTS) koje valja položiti najkasnije do kraja
prvoga semestra prve godine diplomskoga studija sociologije

Sociološke teorije 2 (7ECTS), koje valja položiti prije upisa u drugu godinu diplomskoga
studija sociologije.
Zagreb, 5. lipnja 2017.
Klasa: 640-01/17-2/0006
Ur. broj: 380-1/1-17-022
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Pročelnik
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
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