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STUDIA CROATICA
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su
kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških
tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne
povijesti i zbilje, medijske javne i osobne komunikacije, djelovanja društvenih skupina, ljudskoga
doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika, otvorenih političkih, kulturnih,
socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa.
Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom,
sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske
i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj,
nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.
Na Hrvatskim studijima izvode se preddiplomski sveučilišni studiji: filozofije i kulture, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije i sociologije; integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništva te diplomski studiji znanstvenoga i nastavničkoga smjera: filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, povijesti, psihologije
i sociologije.

Preddiplomski sveučilišni studiji i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskih i integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij u akademskoj godini 2020./2021.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. maturanti mogu
upisati preddiplomske sveučilišne studije filozofije i kulture, komunikologije, kroatologije, povijesti,
psihologije i sociologije te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i
hrvatskoga iseljeništva.
Upisom na preddiplomske i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stječe se status
redovitoga studenta koji studira s punim nastavnim opterećenjem od 30 bodova po ECTS-u semestralno odnosno 60 bodova po ECTS-u 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 bodova po ECTS-u i akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke.
Završetkom integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 5 godina stječe se 300 bodova po ECTS-u i akademski
naziv sveučilišnoga magistra/magistre uz naznaku struke.
Opterećenje izraženo u bodovima po ECTS-u 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 obrazovanja na svim razinama, 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 i integrirani preddiplomski i diplomski 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.
Pristupnici 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 kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se
pristupa preko mrežne stranice www.postanistudent.hr
Detalji prijave opisani su na navedenoj stranici.

Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskih studija i integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija u akademskoj godini 2020./2021.
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Da za bodovni prag: 33. percentil na svakom navedenom obvezatnom predmetu državne mature i 20 % riješenosti testa apstraktnoga mišljenja.33. percentil u matematici jest rezultat koji je u
testu matematike postigao maturant ispod kojega se u tom testu nalazi svega 1/3 slabije poredanih (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 najlošijem, 20.000. u poretku, tj. od njega je slabija samo 1/3 maturanata.
Ք Položena razina B2 hrvatskoga jezika za strance i nehrvatske državljane koji su državljani EU.
Pristupnici koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine
i pristupnici koji su završili srednju školu izvan Hrvatske nisu dužni polagati državnu maturu i
za njih se pripadajući bodovi određuju 100 % prema prosjeku ocjena svih predmeta u srednjoj
školi, osim za jednopredmetni studij komunikologije i psihologije, kojima se prosjek ocjena
svih predmeta u srednjoj školi vrjednuje 75 %, a 25 % test apstraktnoga mišljenja, koji su dužni
polagati.
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STUDIJ DEMOGRAFIJE I HRVATSKOGA
ISELJENIŠTVA
Predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo: doc. dr. sc. Stjepan Šterc
Studij je dvopredmetni (studira se u kombinaciji s još nekom disciplinom) i integrirani (traje
pet godina, nema dodatnih troškova na kraju III. godine ni stresa kod upisa na diplomski studij).
Demografska, migracijska i iseljenička problematika sve je važnija za razvitak, domovinsku sigurnost i opstanak Hrvatske, a hrvatski iseljenički potencijal ključna je pretpostavka demografskoga,
gospodarskoga i svakoga drugoga oživljavanja zemlje. Novi koncept države i novi modeli povezivanja domicilne i iseljene Hrvatske nameću se kao nužnost, a studij demografije i hrvatskoga
iseljeništva kao objektivna akademska potreba.
Student stječe teorijsko-metodološki pristup razmatranju odnosa koje stanovništvo razvija u društvu i prostoru na demografskim, zemljopisnim, kulturološkim i drugim znanstvenim postavkama,
kao i o identitetu i kulturi hrvatskoga iseljeništva, globalnom poslovanju i umrežavanju. Studij je
akademska novina u interesu studenata i ukupne hrvatske populacije.
Osposobite se u kreiranju inovativnih načina za suočavanje s demografskim izazovima i u vrjednovanju hrvatskoga iseljeništva.
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništva
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•
•

Demografija 1 i 2
Demografske mjere i modeli
Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
Javni sustavi i stanovništvo
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
Osnove matematike u demografiji
Osnove statistike u demografiji

•
•
•
•

Povijesna demografija
Povijest hrvatskoga iseljeništva
Teorija migracija
Tipologija iseljavanja

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografske baze podataka
Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
GIS-analiza stanovništva
Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
Hrvatski velikani u iseljeništvu
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
Integrativna bioetika
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
Novi koncept države
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
Računalni programi u demografiji

TREĆA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografski teorijsko-metodološki koncept
Globalna strategija
Hrvati u Bosni i Hercegovini
Hrvatsko političko iseljeništvo
Integracija Hrvatske i iseljeništva
Iseljeničko-povratničke organizacije
Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu
Populacijska politika
Stanovništvo Hrvatske
Terenska nastava 1

ČETVRTA GODINA
•
•
•
•
•

Gospodarski potencijali iseljeništva
Hrvati u Njemačkoj
Hrvatska žena u iseljeništvu
Hrvatske katoličke misije
Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat

•
•
•
•
•

Integracijski pristup
Izborni sustavi
Korporativna demografija
Regionalna ekonomika
Terenska nastava 2

PETA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografski revitalizacijski obrasci
Diplomatski i konzularni poslovi
Diplomski seminar ili Demografska studija
Regionalna demografija
Stanovništvo i financijski sustav
Stanovništvo svijeta
Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost
Useljenički modeli
Diplomski rad

Izborni predmeti
• Demografske projekcije i simulacije

• Demografski aspekti agresije na Hrvatsku
1990.-1998.

• Ekonomika rada

• Geopolitika i geostrategija

• Hrvati u Australiji i Novom Zelandu

• Hrvati u Južnoj Americi

• Hrvati u Sjevernoj Americi

• Hrvatski iseljenički mediji

• Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje

• Identitet moliških Hrvata

• Integracija hrvatskih useljenika

• Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata

• Migracije mladih visokoobrazovanih

• Prostor i stanovništvo

• Stanovništvo Europe

• Tranzicija, država, dijaspora

• Znameniti Hrvati u svijetu

ՔՔ Završetkom petogodišnjega studija stječe se akademski naziv magistra/magistre demografije i hrvatskoga iseljeništva.
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STUDIJ FILOZOFIJE I KULTURE
Predstojnik Odsjeka za filozofiju: prof. dr. sc. Mislav Kukoč
Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i kulture izvodi se isključivo kao dvopredmetni studij.
Svrha je studija filozofije i kulture 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 i kulture stječu se osnovna stručna znanja unutar
glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti.
Zašto studirati filozofiju?
Studij filozofije i kulture potiče studente da uvijek iznova postavljaju nova pitanja o smislu čovjekova
života te im omogućuje da razviju sposobnost samostalnoga kritičkoga promišljanja svijeta oko
sebe. Studijem filozofije i kulture na Hrvatskim studijima studenti stječu osnovna znanja unutar
glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti.
Tijekom studija studenti se upoznaju s osnovnim temama i problemima filozofije, stječu osnovna
znanja iz antičke, srednjovjekovne i novovjekovne filozofije i kulture te temeljnih filozofskih disciplina poput metafizike, epistemologije, etike, estetike, logike, filozofije kulture, socijalne i političke
filozofije, filozofije povijesti i filozofije jezika te se upoznaju s poviješću hrvatske filozofije. Odsjek
je nositelj nastave na preddiplomskom studiju filozofije i kulture, diplomskom studiju filozofije,
uskoro i kulturologije, i poslijediplomskom studiju filozofije.
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij filozofije i kulture traje tri godine, odnosno šest semestara, a izvodi se kao
redoviti dvopredmetni studij u kombinaciji s još jednim studijem Hrvatskih studija: demografijom,
kroatologijom, komunikologijom, povijesti ili sociologijom.

Uvjeti upisa: a) uspjeh u srednjoj školi, b) uspjeh na državnoj maturi iz hrvatskoga jezika, stranoga jezika i bilo kojega izbornoga predmeta te c) dodatna postignuća (osvojena prva tri mjesta na
državnom natjecanju iz filozofije ili logike).
Diplomski studij
Diplomski studij filozofije traje dvije godine, odnosno četiri semestra, a izvodi se kao dvopredmetni studij, nastavnički smjer. Završetkom diplomskoga studija stječe se akademski naziv magistra
edukacije filozofije. Odsjek planira uvođenje dvopredmetnoga diplomskoga studija kulturologije.
Filozofija na Hrvatskim studijima
Studij filozofije na Hrvatskim studijima postoji od 1992. godine. Njegova specifičnost leži u povezivanju filozofije s drugim područjima znanja, odnosno s drugim humanističkim, društvenim i
prirodnim znanostima, s naglaskom na znanost o kulturi, te istraživanje i vrjednovanje nacionalne
filozofije u skladu s odredbenim profilom Hrvatskih studija. Sve tri razine studija filozofije na
Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima.
Studentima filozofije pruža se mogućnost boravka na partnerskim sveučilištima u sklopu programa
Erasmus+ (npr. Sorbonna, Graz, Prag, Atena, Izmir). Odsjek za filozofiju Hrvatskih studija organizira međunarodne filozofske konferencije i gostujuća predavanja uglednih inozemnih filozofa.
Velika pozornost posvećuje se izdavanju filozofske literature nužne za kvalitetno izvođenje nastave.
Studenti s diplomom iz filozofije zapošljavaju se kao nastavnici filozofije, logike i etike u srednjim
školama. Mnogi su zaposleni i na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama kao što su odsjeci za
filozofiju u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Zadru, Pravni fakultet u Zagrebu, Institut za filozofiju, Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar i Institut za društvena istraživanja. Mnogi naši bivši studenti našli su zaposlenja i u ustanovama kao što su Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Hrvatski sabor, Matica hrvatska, Hrvatska radiotelevizija, razne dnevne novine i brojne izdavačke kuće.
Studenti filozofije i kulture okupljeni su oko Udruge studenata filozofije „Scopus“ koja organizira
tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij filozofije i kulture
Obvezatni predmeti:
PRVA GODINA
• Akademska pismenost
• Antička filozofija
• Filozofska i kulturna antropologija

•
•
•
•
•

Latinski jezik ili Grčki jezik
Logika 1
Tjelesna kultura i šport 1 i 2
Uvod u filozofiju
Uvod u kulturologiju

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•

Etika
Filozofija kulture
Logika 2
Metafizika
Racionalizam i empirizam
Srednji vijek i renesansa
Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA
•
•
•
•
•
•
•

Epistemologija
Estetika
Filozofija 19. stoljeća
Filozofija povijesti
Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam
Socijalna filozofija
Završni rad

Izborni predmeti
• Akademski engleski

• Akademski njemački

• Definicije u suvremenoj umjetnosti

• Definitions in Contemporary Art

• Explaining Social Behavior

• Filozofija demokracije

• Filozofija egzistencije u književnosti i filmu

• Filozofija jezika

• Filozofija medija

• Hrvatska estetika

• Nova etička kultura

• Osnove hrvatske jezične kulture

• Poetika Frane Petrića

• Povijest hrvatske filozofije

ՔՔ Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice
(baccalaureus/baccalaurea) filozofije i kulture.
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STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE
Predstojnik Odsjeka za komunikologiju: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni
studij.
Preddiplomski studij komunikologije osmišljen je tako da studenti ovladaju ne samo stručnim
pojmovima i osnovnim praktičnim, nego i nekim specifičnim teorijskim znanjima i vještinama u
novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i znanstvenim nazivljem 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 naučiti o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu
i Hrvatskoj.
Komunikologija na Hrvatskim studijima prvi je studij komunikologije u Republici Hrvatskoj, a
pokrenut je ak. god. 2005./2006.
Studij komunikologije na Hrvatskim studijima nudi:
- jednopredmetni i dvopredmetni studij komunikologije,
- preddiplomski (u trajanju od 6 semestara ili 3 godine) i diplomski studij (u trajanju od 4 semestra
ili 2 godine).

Studij komunikologije nudi nekoliko modula:
- na preddiplomskome studiju: Mediji, Odnosi s javnošću,
- na diplomskome studiju: Mediji, Odnosi s javnošću, Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija.

Studij komunikologije specifičan je po tome što se u svojem programu usmjerava na raznovrsno,
interdisciplinarno proučavanje komunikologije – pa tako obuhvaća područje interpersonalne
komunikacije i područje javne komunikacije masovnih medija, a novinarstvo je samo jedno od
područja podučavanja i istraživanja.

Kolegiji na studiju komunikologije osmišljeni su tako da u njima sudjeluje velik broj stručnjaka,
koji prenose studentima aktualna i raznolika znanja iz prakse i poslovnih prilika koje ih čekaju
nakon završetka studija.
Studenti komunikologije Hrvatskih studija:
- pripremaju se za rad u medijima i za rad s medijima;
- obrazuju se za rad u odnosima s javnošću ili za rad u novinarstvu i medijima. Mnoge kolegije slušaju
zajedno što im omogućava temeljito poznavanje funkcioniranja medija;
- stječu vrsna teorijska i metodološka znanja za nastavak znanstvenoga obrazovanja u području komunikacijskih znanosti i usavršavanje u znanstveno-istraživačkom radu u području teorije medija
na poslijediplomskom studiju;
- tijekom studija redovito kontaktiraju sa svojim profesorima i mentorima koji im uvijek omogućavaju
da na najbolji način ostvare svoje znanstvene zamisli i projekte;
- mogu se baviti medijskom pismenošću u okviru projekta „Djeca medija“
- mogu se usavršavati i umrežavati na Ljetnoj školi „Informacijska tehnologija i mediji“ u Zadru
- tijekom studija omogućena je međunarodna razmjena na brojnim sveučilištima: Universidad Católica
San Antonio de Murcia (Španjolska), Universidad de Navarra - Facultad de Comunicacion (Španjolska), Universität Erfurt (Njemačka), Budapesti Corvinus Egyetem (Mađarska), Vytauto Didžiojo
Universitetas (Litva), Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig (Njemačka),
Universität Augsburg (Njemačka), Uniwersytet Warszawski (Poljska), Primorska Univerza (Slovenija), Yasar Universitesi (Turska).

Studenti komunikologije okupljeni su oko Udruge studenata komunikologije „Komuna“ koja
organizira tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
Obvezatni predmeti
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•

Akademska pismenost
Jezično-stilske vježbe
Oblici novinarske komunikacije
Opća povijest medija i komunikacije
Osnove komunikologije
Tjelesna kultura i šport 1 i 2

• Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
• Uvod u novinarstvo
• Začetnici komunikologije i njihova djela

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engleski jezik u novinarstvu
Informativni sustav Republike Hrvatske
Novinarska etika
Pisanje na engleskom jeziku
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
Semiotika u masovnom komuniciranju
Statistika za komunikacijske znanosti
Stilistika u medijskoj komunikaciji
Tjelesna kultura i šport 3 i 4

TREĆA GODINA
•
•
•
•
•
•
•

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

Izborni predmeti
• Computer-mediated communication and virtual team management

• Društveni mediji u odnosima s javnošću

• Explaining Social Behavior

• Film i religija

• Jezik u medijima

• Komunikacija u organizaciji

• Komunikacijski menadžment

• Lektura i korektura teksta

• Magazini i revije

• Marketinške komunikacije i publicitet

• Mediji i Domovinski rat

• Mediji i Domovinski rat

• Mediji i nasilje

• Mediji i terorizam

• Medijski i novinarski žanrovi

• Odnosi s javnošću u djelatnostima

• Odnosi s javnošću u kulturi i športu

• Odnosi s medijima

• Politička geografija

• Politička komunikacija

• Poslovno komuniciranje

• Povijest i teorija filma

• Retorika

• Tehnike u odnosima s javnošću

• Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi

• Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja

• Teorije i sustavi televizijskoga komuniciranja

• Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja

• Uvod u odnose s javnošću

• Vizualna komunikacija

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

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

STUDIJ KROATOLOGIJE
Predstojnica Odsjeka za kroatologiju: doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski
Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.
Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije ustrojen je u polju kroatologije u interdisciplinarnim
područjima 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.
Studij kroatologije središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojega se
razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Zasnovan je na temeljnim znanjima iz hrvatskoga jezika i
gramatike, hrvatske kulturne, političke, književne i jezične povijesti, filozofije, umjetnosti i drugih
disciplina.
Studij kroatologije (hrvatske kulture) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu od 1993. godine.
Studij kroatologije na Hrvatskim studijima nudi:
jednopredmetni ili dvopredmetni studij
- preddiplomski (6 semestara ili 3 godine)
- diplomski studij (4 semestra ili 2 godine)
- poslijediplomski doktorski studij (3 godine)

Preddiplomski studij kroatologije osmišljen je tako da studenti tijekom šest semestara upoznaju
stručno nazivlje, 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 obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Studenti kroatologije okupljeni su oko Udruge studenata kroatologije „Cassius“, koja organizira
tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije
Obvezatni predmeti
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademski engleski
Fonologija hrvatskoga jezika
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st.
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
Hrvatska književnost od moderne do danas
Hrvatska književnost romantizma i realizma
Latinski jezik ili Akademski njemački
Osnove hrvatske jezične kulture
Tjelesna kultura i šport I i II
Uređivanje teksta

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hrvatska etnologija
Hrvatska književnost humanizma i renesanse
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
Izborni predmet
Morfologija hrvatskoga jezika
Pravogovor
Sintaksa hrvatskoga jezika
Teorija i interpretacija književnoga teksta
Tjelesna kultura i šport III i IV

Treća godina
•
•
•
•
•
•

Hrvatsko arheološko nasljeđe
Hrvatska likovna umjetnost
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
Izborni predmet
Hrvatski glagolizam

• Povijest hrvatskoga književnoga jezika
• Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
• Završni rad

Izborni predmeti
• History of Croatian Culture

• Hrvati i slavenski svijet

• Hrvatska dijalektologija

• Hrvatska gastronomija i enologija

• Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture

• Hrvatska reformacijska književnost

• Hrvatski identitet u europskom kontekstu

• Hrvatski jezik u XIX. stoljeću

• Hrvatsko latinističko nasljeđe

• Institucije hrvatskoga naroda, društva i države

• Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini

• Hrvatska usmena književnost

• Juraj Križanić

• Marin Držić

• Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika

• Odabrana poglavlja antičke umjetnosti

• Pavao Ritter Vitezović

• Povijest hrvatskoga kazališta

• Povijest hrvatskoga književnoga jezika

• Pregled povijesti svjetske književnosti

• Spomenička baština kao povijesni izvor

• Svjetska književnost – izabrani primjeri

• Uvod u kroatologiju

• Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti

• Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka

• Zemljopisna obilježja Hrvatske

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

Sveučilište u Zagrebu
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STUDIJ POVIJESTI
Predstojnica Odsjeka za povijest: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.
Cilj je preddiplomskoga studija povijesti razviti i očuvati svijest kod studenata o nacionalnoj
prošlosti te je naučiti promatrati i analizirati u europskom i u svjetskom kontekstu. Namjera je
studija poučiti studente da to znanje objektivno i prepoznatljivo prezentiraju. Studij je zasnovan na
temeljnim znanjima iz nacionalne i svjetske povijesti s posebnim naglaskom na teoriju povijesti,
historiografiju i metodologiju.
Nastava studija povijesti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu započela se izvoditi tijekom
akademske godine 1997./1998. Današnji studij dijelom je osuvremenjen i sukladno zahtjevima
najnovijih metodoloških težnji izmijenjen, a temelji se na studijskom programu koji se prema
bolonjskom sustavu započeo izvoditi tijekom akademske godine 2005./2006. Sve tri razine studija
povijesti ustrojene su prema najmodernijim znanstvenim i didaktičkim standardima povijesti
i drugih srodnih humanističkih znanosti. Tijekom niza proteklih akademskih godina program
je doživio pozitivnu kroatocentričnu tranziciju kako bi se studijski program koji se izvodi bolje
prilagodio studentima koji imaju želju spoznati više nacionalne povijesti te olakšalo njihovo studiranje. Specifičnost nastavnoga plana interdisciplinarno je povezivanje s drugim nacionalnim
povijesnim institucijama (instituti, muzeji, zavodi) što omogućuje studentima da se već tijekom
preddiplomskoga studija započnu istraživački profilirati u područjima nacionalne povijesti koja
ih zanimaju. Na diplomskom studiju studentima je omogućena tematska specijalizacija kroz velik
broj izbornih kolegija. Iako studij povijesti na Odsjeku ima naglasak na hrvatsku povijest, on ne
isključuje mogućnost profiliranja studenata u raznim područjima svjetske povijesti, od starih
civilizacija staroga Istoka do moderne i suvremene povijesti.
Preddiplomski studij povijesti traje 3 godine odnosno 6 semestara, ima opterećenje od 180 bodova
po ECTS-u, izvodi se isključivo kao redoviti studij te se izvodi samostalno kao jednopredmetni

studij ili u kombinaciji s još jednim studijem kao dvopredmetni studij. Upisom na preddiplomski
sveučilišni studij povijesti stječe se status redovitoga studenta koji studira s punim nastavnim
opterećenjem od 30 bodova po ECTS-u semestralno odnosno 60 bodova po ECTS-u godišnje. Na
Hrvatskim studijima nije moguće studirati u statusu izvanrednoga studenta. Nakon završetka ovoga
preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa, student stječe pravo upisa na diplomski
sveučilišni studij povijesti.
Završetkom studija povijesti studenti prepoznaju i sposobni su analizirati uzročne veze među
povijesnim procesima, razvili su mogućnost argumentiranoga kritičkoga mišljenja i analiziranja
osnovnih obilježja povijesnih razdoblja, povijesnih izvora i radova. Zahvaljujući tomu studenti
su stekli potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u uredima državne
uprave, znanstveno-obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama, arhivima, knjižnicama,
muzejima i sl.
Studenti povijesti okupljeni su oko Društva studenata povijesti „Ivan Lučić – Lucius“, koje organizira
tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti
Obvezatni predmeti:
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademski strani jezik
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
Latinski jezik
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
Opća povijest srednjega vijeka
Osnove hrvatske jezične kulture
Povijest Hrvatske (7.–16.st.)
Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta
Povijest i kultura staroga Egipta
Prapovijest i prve civilizacije
Tjelesna kultura i šport 1 i 2

DRUGA GODINA
• Hrvatska latinistička historiografija
• Hrvatska povijest od 16. do 18. stoljeća

•
•
•
•
•
•

Hrvatska povijest u 19. stoljeću
Humanistika u informacijskom dobu
Opća povijest ranomodernoga doba
Povijest 19. stoljeća
Tjelesna kultura i šport 3 i 4
Uvod u pomoćne povijesne znanosti

TREĆA GODINA
•
•
•
•
•
•
•

Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja
Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća
Hrvatski narod u prvoj polovici 20. stoljeća
Opća povijest 20. stoljeća
Povijest Austrije
Povijest Mađarske
Završni rad

Izborni predmeti
• Alojzije Stepinac – nadbiskup i totalitarni
režimi

• Antički gradovi kontinentalne Hrvatske

• Diplomatika s egdotikom i kronologijom

• Društvo i religija 13. – 15. stoljeće

• Ekonomska slika Istre u antici

• Europa u prvoj polovici 20. stoljeća

• History of Croatia

• Hrana i ranonovovjekovlje

• Hrvati i Karolinzi

• Hrvati u staroj dijaspori

• Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku

• Hrvatsko građansko društvo 1848.–1914.

• Istočna Azija u ranom novom vijeku

• Isusovci, misije, povijest i mitovi

• Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.–1941.

• Mediji i Domovinski rat

• Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike

• Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću
– nacionalni i kulturni identitet

• Povijest hrvatskoga književnoga jezika

• Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu

• Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela
Castra

• Povijest Nezavisne Države Hrvatske

• Povijest nogometa

• Povijest Rusije

• Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi
i legende Divljega zapada

• Povijest Zagreba

• Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi

• Prvi svjetski rat i Hrvatska

• Redovništvo u hrvatskoj kulturi

• Rimska pravna povijest

• Sakralna građevina u srednjem vijeku

• Srednjovjekovni latinski natpisi

• Umjetnost Rimskoga Carstva na tlu Hrvatske

• Uvod u egiptološke studije

• Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća

• Vukovarska bitka: vojni i politički aspekti

ՔՔ Završenim studija stječe se akademski naziv sveučilišnoga prvostupnika/prvostupnice
(baccalaureus/baccalaurea) povijesti.

Sveučilište u Zagrebu
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STUDIJ PSIHOLOGIJE
Predstojnica Odsjeka za psihologiju: doc. dr. sc. Jelena Maričić
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. Preddiplomskim sveučilišnim studijem psihologije na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu student stječe orijentaciju u različitim područjima psihologije te
upoznaje sadržaje iz srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
Svi studiji psihologije imaju poprilično usklađen program koji je određen EuroPsy certifikatom.
Ovdje je navedeno po čemu se Odsjek za psihologiju Hrvatskih studija ipak razlikuje od ostalih
u Hrvatskoj.
Naglasak na praktičnoj usmjerenosti
Bliska suradnja s velikim brojem institucija te brojni vanjski suradnici praktičnim znanjima doprinose kvaliteti obrazovanja psihologa na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.
- Velik broj vanjskih suradnika, stručnjaka u svojim područjima.
- Nastava se odvija i na klinikama, poliklinikama i institutima.
- Studentima je omogućeno stjecanje specifičnih iskustava, npr. na Hrvatskom institutu za mozak.

Naglasak na interdisciplinarnosti
Na preddiplomskom studiju velik broj temeljnih zajedničkih predmeta (TZP) omogućuje stjecanje
širega uvida u predmete društveno-humanističkoga područja kroz redovite i izborne predmete
(demografija, komunikologija, filozofija, povijest, sociologija, kroatologija, akademski engleski,
akademska pismenost) i priprema studente za tržište rada u kojem će surađivati s različitim strukama. U kontekstu interdisciplinarnosti važno je istaknuti i povezanost našega studija psihologije
s područjem neuroznanosti.

Mobilnost
Studente se potiče na mobilnost. Postoji ponuda predmeta koji se održavaju na engleskom jeziku pa
studenti koji planiraju mobilnost tijekom studija unaprjeđuju znanja jezika iz područja psihologije.
Što kažu studenti psihologije na Hrvatskim studijima?
Istraživanje provedeno 2016. godine (N=133) o zadovoljstvu studiranjem psihologije na Hrvatskim
studijima pokazuje kako je 59 % studenata zadovoljno, a 25 % djelomično zadovoljno. Čak 73 %
studenata volontiralo je tijekom studija!
Studenti psihologije okupljeni su oko Udruge studenata psihologije „Fenix“ koja organizira tribine,
studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij psihologije
Obvezatni predmeti:
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademska pismenost
Akademski engleski
Deskriptivna statistika
Osnove biološke psihologije
Osnove stanične biologije i genetike
Percepcija
Tjelesna kultura i šport 1 i 2
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
Uvod u znanstveno- istraživački rad

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksperimentalne metode
Inferencijalna statistika
Mjerenje u psihologiji
Motivacija
Neurobiologija normalnoga ponašanja
Praktikum biološke psihologije
Psihologija djetinjstva i adolescencije
Psihologija pamćenja
Psihologija učenja
Tjelesna kultura i šport 3 i 4

• Uvod u razvojnu psihologiju

TREĆA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferencijalna psihologija
Emocije
Kvalitativne metode
Neeksperimentalne metode
Opća psihopatologija
Osnove socijalnoga ponašanja
Praktikum iz istraživačkih metoda
Psihologija odrasle dobi i starenja
Psihologija rada
Psihologijska etika
Specifična psihopatologija
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
Uvod u kliničku psihologiju
Uvod u socijalnu psihologiju

Izborni predmeti
• Developmental neurobiology

• Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje

• Neurobiology of behavioral disturbances and
psychiatric disorders

• Neurofarmakologija

• Psihofizika i biofizika

• Psihologija spolnosti

• Psihologija športa i vježbanja

• Razvoj hrvatske psihologije u europskom
kontekstu

• Zoopsihologija

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

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

STUDIJ SOCIOLOGIJE
Predstojnik Odsjeka za sociologiju: prof. dr. sc. Stipan Tadić
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 stručnim sociološkim nazivljem
i istraživačkim postupcima u mjeri koja im osigurava samostalan profesionalni rad u javnim i
privatnim institucijama.
Studij sociologije na Hrvatskim studijima nudi studentima uravnotežen program na kojem mogu
steći teorijska, metodološka i praktična znanja koja nudi suvremena sociologija. Velik broj izbornih
predmeta omogućuje profiliranje unutar struke, a projekti Odsjeka priliku za stjecanje radnoga
iskustva tijekom studija. Širina stečenih znanja studentima nudi mogućnost zapošljavanja na raznovrsnim poslovima - od državnih i javnih institucija do agencija za istraživanje tržišta, medija,
organizacija civilnoga društva i obrazovnih ustanova.
TIJEKOM STUDIJA SOCIOLOGIJE RAZVIJAJU SE:
-

Svijest o hrvatskoj kulturi i društvu
Analiza socijalne strukture i stvarnosti
Razumijevanje hrvatske društvene stvarnosti
Kontekstualizacija određenih fenomena
Upotreba metoda društvenih istraživanja
Upotreba statistike u društvenim istraživanjima
Analiza društvenoga učinka
Načini i oblici kritičkoga mišljenja
Komunikacijske vještine

Studenti sociologije okupljeni su oko Udruge studenata sociologije „Anomija“, koja organizira
tribine, studentske skupove, terensku nastavu i mnoga druga događanja.
Preddiplomski sveučilišni studij sociologije
Obvezatni predmeti
PRVA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademska pismenost
Akademski strani jezik
Ljudska prava
Osnove hrvatske jezične kulture
Politička ekonomija
Povijest socijalnih teorija
Socijalna ekologija
Sociologija hrvatskoga društva 1 i 2
Sociologija prostora
Sustavna sociologija 1
Tjelesna kultura i šport 1 i 2
Uvod u sociologiju
Uvod u znanstveni rad

DRUGA GODINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socijalna psihologija
Sociološke teorije 1
Statistika u društvenim istraživanjima
Sustavna sociologija 2
Tjelesna kultura i šport 3 i 4
Uvod u istraživanja 2
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
Sociologija devijantnosti
Sociologija identiteta
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
Sociologija morala

TREĆA GODINA
• Kulturna antropologija

•
•
•
•
•
•
•
•

Osnove istraživanja tržišta
Postindustrijsko društvo
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
Sociologija hrvatskoga društva 3 i 4
Sociologija kulture i umjetnosti
Sociologija religije
Sociološke teorije 2
Završni rad

Izborni predmeti
• Društveni menadžment

• Društvo i maloljetnička delinkvencija

• Društvo i održivost

• Hrvatsko društvo i vjerske slobode

• Izbori i društvene zakonitosti

• Kulturalni aspekti rada

• Psihijatrija i društvo

• Religije svijeta

• Socijalna patologija

• Sociologija igara na sreću

• Sociologija interneta

• Sociologija politike

• Sociologija prehrane

• Sociologija sigurnosti

• Sociologija umiranja i smrti

• Sociologija zdravlja i bolesti

• Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. i
20. stoljeću

• Stanovništvo svijeta

• Suvremeni duhovni izazovi

• Suvremeni izazovi društvene obnove

• Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo

• Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu

• Uvod u javne politike

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

MEĐUNARODNA SURADNJA
Hrvatski studiji su od 2011. sklapanjem novih i obnavljanjem postojećih Erasmus+ dvostranih
ugovora povećali kapacitete za odlaznu i dolaznu međunarodnu mobilnost studenata Hrvatskih
studija. Studenti se putem natječaja Erasmus+ 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 programa mobilnosti Erasmus+ i Erasmus Mundus, kao i bilateralne razmjene studenata,
mobilnost ostvarilo više od 100 studenata, a broj se svake godine sve više povećava. Hrvatski studiji
imaju potpisanih 40 sporazuma Erasmus+ na kojima studenti mogu ostvariti mobilnost. 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.

Kako do nas?
Do Znanstveno-učilišnoga kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
- tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na postaji „Čavićeva“ odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 236: sići na zadnjoj postaji „Kampus Borongaj“;
- s Kvaternikova trga odakle svakim danom, uključujući i nedjeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješice 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 prilagođene su kretanju osoba s invalidnošću.
Napomene: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pridržavaju pravo izmjene svih informacija
navedenih u ovoj brošuri. Sveučilište u Zagrebu određuje uvjete upisa, upisne kvote za svaki studij
i uvjete studiranja za posebne skupine pristupnika. Natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskih
i integriranoga studija bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici Hrvatskih studija Sveučilišta
u Zagrebu http://www.hrstud.unizg.hr

SVEUČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ
Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb
TEL. 01/2457 600, FAKS 01/2457 636
e-adresa: info@hrstud.hr
http://www.hrstud.unizg.hr

