KRITERIJI I PRIJAVE ZA DIPLOMSKE STUDIJE NA
HRVATSKIM STUDIJIMA U AK. G. 2016./2017.
Informacije o razredbenom postupku za upis na diplomski studij i obavijest o upisima
Diplomski sveučilišni studij
(akademski naziv magistar/magistra struke; magistar/magistra edukacije struke)
Diplomski sveučilišni studij traje dvije godine i njime student stječe najmanje 120
ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra uz naznaku struke (za znanstveni smjer)
ili magistar/magistra edukacije struke (za nastavnički smjer). Cilj diplomskih sveučilišnih
studija jest produbiti znanje, vještine i kompetencije koje je osoba stekla tijekom
preddiplomskog sveučilišnog studija te steći specijalistička znanja iz odabranih područja.
Diplomski je studij jednopredmetni studij. Pri upisu na diplomski studij kandidat bira
znanstveni ili nastavnički smjer. Nastavnički smjer priprema studenta za zvanje nastavnika
u osnovnim i/ili srednjim školama. Znanstveni smjer priprema studenta za samostalan
istraživački rad u odabranoj disciplini.
PRIJAVE NA DIPLOMSKE STUDIJE NA HRVATSKIM STUDIJIMA
AK. GOD. 2016./2017.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2016./2017. moguće je
upisati sljedeće diplomske sveučilišne studije:
1. Studij filozofije (znanstveni ili nastavnički smjer)
2. Studij hrvatskog latiniteta (nastavnički smjer)
3. Studij komunikologije (znanstveni smjer)
4. Studij kroatologije (znanstveni ili nastavnički smjer)
5. Studij povijesti (znanstveni ili nastavnički smjer)
6. Studij psihologije (znanstveni smjer)
7. Studij sociologije (znanstveni ili nastavnički smjer)
Prijave za razredbeni postupak na diplomski studij na Hrvatskim studijima
Prijave za razredbeni postupak za diplomski studij primaju se od ponedjeljka, 26. rujna do
srijede, 28. rujna 2016. od 8:30 - 13:00 sati u prostorijama Hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb,
dvorana Čakovec, na obrascu koji se može preuzeti na mjestu prijave ili na internetskoj
stranici Hrvatskih studija www.hrstud.unizg.hr/upisi. Kandidati koji nisu završili
preddiplomski studij Kroatologija i preddiplomski studij Filozofija moraju pristupiti
razredbenom postupku u srijedu, 28. rujna 2016. u 13,00 sati (Filozofija – dvorana Krk,
Kroatologija – dvorana Brač).

Kandidati koji su na Hrvatskim studijima u ak. g. 2015./2016. završili dvopredmetni
preddiplomski studij mogu prijaviti dva diplomska studija u onoj kombinaciji koju su završili
na preddiplomskoj razini (za svaku prijavu je potrebno platiti 100,00 kn i ispuniti prijavni
list) pod uvjetima određenim Odlukom o istodobnom studiranju studenata na Hrvatskim
studijima. Na prijavni list drugog željenog diplomskog studija naznačiti da se radi o 2.
diplomskom studiju.
Uz obrazac za prijavu treba priložiti:








domovnicu (prihvaćaju se dokumenti iz sustava e-građani),
kandidati iz EU prilažu dokaz o državljanstvu države članice EU,
rodni list (prihvaćaju se dokumenti iz sustava e-građani),
svjedodžbu (ili potvrdu) o završenom sveučilišnom preddiplomskom ili
dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti,
dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena),
studenti iz država članica EU i studenti stranci trebaju imati položenu B2 razinu
hrvatskog jezika,
dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (100 kn – uplaćuje se na račun
Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu: IBAN: HR2323400091400021282, poziv na
broj OIB kandidata s naznakom: za troškove razredbenog postupka).

Kandidati koji su prvu razinu visokog obrazovanja završili u inozemstvu prilažu i:




rješenje o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje izdaje Ured za
akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, Sveučilište u
Zagrebu, Trg maršala Tita 14, P.P. 407, 10002, Zagreb,
dokaz o poznavanju latiničnog pisma i hrvatskog jezika B2 razina.

Razredbeni ispiti za diplomski studij
Razredbeni ispiti za studij filozofije (dvorana Krk) i studij kroatologije (dvorana Brač) održat
će se u srijedu, 28. rujna 2016., u 13,00 sati.

Kriteriji za upis na diplomske studije na Hrvatskim studijima SuZg
u ak. god. 2016./2017.
Zajednički dio natječaja
Rangiranje i odabir kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij svih smjerova
(Filozofija, Hrvatski latinitet, Kroatologija, Komunikologija, Povijest, Psihologija i
Sociologija) vršit će se (a) na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom prve razine visokog
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
ponovljenog 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.
Razredbenom postupku mogu pristupiti kandidati čija je prosječna ocjena tijekom
preddiplomskog sveučilišnog studija iznosila 3,50 i više.
Temeljem navedenih kriterija 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 diplomskog 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.
2. Pristupnici koji su završili neki drugi preddiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj ili
inozemstvu polažu razredbeni ispit, koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela, iz gradiva
sljedećih šest predmeta preddiplomskog studija filozofije na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu: Logika 1, Etika 1, Epistemologija 1, Metafizika 1, Platon i Aristotel,
Racionalizam i Empirizam (ukupno 42 ECTS).
Literatura za razredbeni ispit za pristupnike koji nisu završili preddiplomski sveučilišni
studij filozofije nego neki drugi preddiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj ili inozemstvu
Razredbeni ispit sastoji se od pismenog testa i motivacijskog razgovora s tročlanim
povjerenstvom.
Pismeni test sastoji se od dva dijela: (a) Filozofije i (b) Logike.
(A) FILOZOFIJA – LITERATURA



Josip Talanga, Uvod u etiku, Hrvatski studiji, Zagreb 1999, str. 1-200.



Michael J. Loux, Metafizika: Suvremen uvod, preveo Zvonimir Čuljak, Hrvatski studiji,
Zagreb 2010, poglavlja 1-3 (str. 15-143) i 6-7 (str. 213-259).



Jonathan Dancy, Uvod u suvremenu epistemologiju, preveo Zvonimir Čuljak, Hrvatski
studiji, Zagreb 2001, poglavlja 1-4 (str. 17-70) i 8-15 (str. 109-228).



Michael Erler, Platon, prevela Suzana Derk, Naklada Jurčić, Zagreb 2008, str. 1-247.



Jonathan Barnes, Aristotel, preveo Filip Grgić, KruZak, Zagreb, 1996, str. 1-156.



Damir Barbarić (ur.), Filozofija racionalizma, Hrestomatija filozofije, sv. 5, Školska knjiga,
Zagreb 1997, str. 7-94, 189-234 i 325-356.



Vanda Božičević (ur.), Filozofija britanskog empirizma, Hrestomatija filozofije, sv. 4, Školska
knjiga, Zagreb 1996, str. 7-28, 131-179, 267-298 i 347-396.

(B) LOGIKA – LITERATURA


Srećko Kovač, Uvod u logiku (skripta), str. 1-187 (bez str. 167-172) [PDF verzija dostupna na
zahtjev na adresu elektroničke pošte: skovac@ifzg.hr].



Merrie Bergmann, James Moor i Jack Nelson, The Logic Book, 4. izd., McGraw Hill, New
York 2004, poglavlja 1-5 (str. 1-229) i 7-10 (str. 266-575).

Da bi stekli pravo upisa na diplomski studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu pristupnici moraju uspješno riješiti 50% obaju dijelova pismenog testa.
Polaganjem razredbenog ispita pristupnici stječu pravo upisa na diplomski studij filozofije na
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu prema istim općim kriterijima kao i pristupnici koji su
završili preddiplomski studij filozofije.

Vrijeme i mjesto održavanja razredbenog ispita bit će objavljeno na mrežnim stranicama
Hrvatskih studija.
Za dodatne informacije obratiti se na: info@hrstud.hr ili FilozofijaHS@hrstud.hr
Polaganjem razredbenog ispita pristupnici stječu pravo upisa na diplomski studij
filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu prema istim općim kriterijima kao i
pristupnici koji su završili preddiplomski studij filozofije.
Diplomski sveučilišni studij HRVATSKI LATINITET
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni studij latinskog jezika
u Hrvatskoj ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskog studija hrvatskog latiniteta bez
polaganja razlikovnih obaveznih ispita.
2. Pristupnicima koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij u Hrvatskoj ili
inozemstvu predlaže se da upišu razlikovnu godinu tijekom koje moraju položiti razlikovne
ispite:
Latinski jezik 3 (6 ECTS),

Latinski jezik 4 (6 ECTS),
Latinski jezik 5 (5 ECTS),
Latinski jezik 6 (5 ECTS),
Rimska proza (Zlatni vijek) (3 ECTS),
Rimska poezija 2 (3 ECTS),
Rimska književnost 2 (3 ECTS) i
Latinska patristika (3 ECTS)
Diplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA
1. Pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski sveučilišni srodni studij u Hrvatskoj
ili inozemstvu imaju pravo upisa diplomskog studija bez polaganja razlikovnih obaveznih
ispita. U Hrvatskoj to su: Studij novinarstva (FPZG i Sveučilište Sjever), Studij Mediji i kultura
društva (SuDu), Studij Turizma i komunikologije (SuZd), Studij Medijske kulture (SuOs).
2. Diplomski studij komunikologije mogu upisati i studenti drugih humanističkih i
društvenih fakulteta kojima se propisuje razlikovni semestar i razlikovni ispiti u visini do 30
ECTS bodova, ovisno o njihovom prethodnom studiju.
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.
2. Diplomski sveučilišni studij kroatologije mogu upisati 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: pismenog i usmenog. U pismenom ispitu
koncipira se isti broj pitanja iz hrvatskog jezika i hrvatske književnosti (ukupno po 30
pitanja). Kandidat koji je uspješno riješio više od 50 posto ispita može pristupiti usmenom
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 razredbenog 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 diplomskog studija bez razlikovnih ispita.
2. Pristupnicima koji su završili bilo koji drugi komplementaran preddiplomski sveučilišni
studij u Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji nisu tijekom prethodnog obrazovanja završili studij
humanističkog usmjerenja povijesnih znanosti propisuju se razlikovni predmeti:
1. Prapovijest i prve civilizacije (3 ECTS)
2. Povijest i kultura starog Egipta (3 ECTS)
3. Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta (4 ECTS)
4. Opća povijest srednjeg vijeka (5 ECTS)
5. Povijest Hrvatske (7.-16. stoljeće) (5 ECTS)
6. Hrvatska historiografija 19. i 20. stoljeća (5 ECTS)
7. Opća povijest ranomodernoga doba (5 ECTS)
8. Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća (5 ECTS)
9. Hrvatska povijest u 19. stoljeću (5 ECTS)
10. Povijest 19. stoljeća (5 ECTS)
11. Hrvatski narod u prvoj Jugoslaviji i Drugom svjetskom ratu (5 ECTS)
12. Opća povijest 20. stoljeća (5 ECTS)
13. Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća (5 ECTS)
Ukupno 60 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 se radi 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 – samostalno, ili u kombinaciji s nekim drugim studijem.
Ako se radi o kandidatima koji su završili diplomski sveučilišni studij, integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili dodiplomski sveučilišni studij ustrojen
sukladno zakonskim propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, onda pravo prijave na natječaj za diplomski studij
psihologije HS imaju oni kandidati kojima je dotični završeni studij upravo studij psihologije
(samostalno, ili u kombinaciji s nekim drugim studijem), pod uvjetom da se pri tome poštuju
svi propisi nadležnog ministarstva vezani uz financiranje dodatnog studija.
2. Ako se radi o kandidatima koji su prethodnu razinu studija psihologije (preddiplomsku,
diplomsku, integriranu ili dodiplomsku) studirali po programu koji se sadržajno razlikuje od
preddiplomskog studija psihologije HS, isti moraju dostaviti detaljnu dokumentaciju o tom
studiju kako bi se utvrdilo mogu li se temeljem svog prethodnog studijskog 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). Tu dokumentaciju trebaju dostaviti do 1. rujna kalendarske godine u kojoj se
pristupa razredbenom postupku za diplomski studij, a povjerenstvo Odjela za psihologiju HS
SuZG će do 25. 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 diplomskog 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, već neki drugi
komplementarni preddiplomski studij društvenog ili humanističkog smjera u Hrvatskoj ili
inozemstvu, određuju se razlikovni ispiti:
Uvod u metode društvenih istraživanja 1 i 2 koje valja položiti najkasnije do kraja prvog
semestra prve godine diplomskog studija sociologije
Sociološke teorije 1 i 2, te Primjene statistike u društvenim istraživanjima koje valja položiti
prije upisa u drugu godinu diplomskog studija sociologije.

OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U
AK. GOD. 2016./2017.

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije bit će objavljeni u
četvrtak, 29. rujna 2016. u 16:00 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Rok za žalbu na rezultate
razredbenog postupka bit će do petka, 30. rujna u 16:00 sati.
Upisi na sveučilišne diplomske studije održat će se
od ponedjeljka, 03. listopada do petka, 07. listopada 2016. prema sljedećem rasporedu:
03. listopada – Povijest
04. listopada – Sociologija i Filozofija
05. listopada – Psihologija
06. listopada – Komunikologija
07. listopada – Kroatologija i Hrvatski latinitet
Na upis kandidati trebaju donijeti:
- potvrdu o uplati na iznos od 250,00 kn za troškove upisa;
- dvije fotografije (format 4x6cm)
- staru iksicu
Početak nastave za studente 1. godine diplomskih studija na Hrvatskim studijama u ak. g.
2016./2017. bit će u ponedjeljak, 10. listopada 2016.

