Odjel izvodi:
Preddiplomski sveučilišni studij povijesti:



Jednopredmetni studij traje 3 godine, njegovim završetkom stječe se 180 ECTS i zvanje

http://www.unizd.hr/povijest

prvostupnik/prvostupnica povijesti

Ruđera Boškovića 5 Zadar

(univ. bacc. hist.)

Odjel za povijest jedan je od najstarijih odjela na



Dvopredmetni studij (kombinira se sa studij-

Sveučilištu u Zadru. Osnovan 1956. godine, jedan je

skim programom drugog odjela) traje 3 go-

od prvih odsjeka na Filozofskom fakultetu u Zadru,
koji je kroz dugi niz godina bio jedina visokoškolska

dine, njegovim završetkom stječe se 90 ECTS

i zvanje prvostupnik/prvostupnica povijesti

institucija u Hrvatskoj, uz Filozofski fakultet u Za-

(univ. bacc. hist.)

grebu, na kojoj su se obrazovali budući povjesničari.
Tu tradiciju Odjel je nastavio i po osnutku Sveučilišta

Diplomski sveučilišni studij povijesti, smjer nas-

u Zadru 2002. godine te do danas zadržao ulogu jedne

tavnički:

od najprestižnijih sastavnica zadarskog sveučilišta.



Jednopredmetni studij traje 2 godine, njegovim završetkom stječe se 120 ECTS i zvanje

Studij povijesti može se kombinirati s drugim studij-

magistar/magistra edukacije povijesti (mag.

skim programima (dvopredmetni studij) ili se može

educ. hist.)

studirati zasebno (jednopredmetni studij).



Dvopredmetni studij (kombinira se sa studijskim programom drugog odjela) traje 2 godine, njegovim završetkom stječe se 60 ECTS
i zvanje magistar/magistra edukacije povijesti (mag. educ. hist.)

Nastavničke kompetencije
Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija
student/studentica upisuje najmanje 60 ECTS
iz predmeta nastavničkih kompetencija; jezgrovni program za stjecanje nastavničkih
kompetencija(pedagoško-didaktičko-psihološko-metodičke kompetencije za rad u školskoj ustanovi) koje izvodi sveučilišni Centar
“Stjepan Matičević“ i diferencirani program(pedagoško-didaktičko-psihološkometodičke kompetencije za rad u školskoj ustanovi) kojeg izvodi Odjel za povijest.
Nastavnici/nastavnice Odjela:















Prof. dr. sc. Mladen Ančić
Prof. dr. sc. Serđo Dokoza
Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
Izv. prof. dr. sc. Ante Bralić
Prof. dr. sc. Kristijan Juran
Prof. dr. sc. Milorad Pavić
Doc. dr. sc. Zlatko Begonja
Izv. prof. dr. sc. Mateo Bratanić
Doc. dr. sc. Zrinka Serventi
Izv. prof. dr. sc. Valentina Šoštarić
Izv. prof. dr. sc. Sanda Uglešić
Doc. dr. sc. Branko Kasalo
Doc. dr. sc. Antun Nekić
Roko Sven Surać, mag. hist., asistent

Uvjeti upisa u akademsku godinu 2021./2022.
Preddiplomski studij povijesti – upis putem
državne mature


Mogu upisati oni/one kandidati koji su završili
gimnaziju ili drugu četverogodišnju srednju
školu te položili državnu maturu.
Razina

Vrednovanje u

postignuća
Ocjene iz

Diplomski studij povijesti; smjer

Studentska referada
(dvopredmetni studij)

nastavnički

023 200 - 518; 200 - 620

Uvjet upisa na diplomski sveučilišni studij povijesti je za-

referada@unizd.hr

vršen preddiplomski sveučilišni studij humanističkih

Tajnica Odjela za povijest

znanosti.
Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili preddi-

(jednopredmetni studij)

plomski sveučilišni studij Povijesti (jednopredmetni ili

Narcisa Lovrić, prof.

dvopredmetni). Za njih nema razredbenog postupka i

023 200 - 635

rang lista će se sastaviti prema uspjehu studenata na

nlovric@unizd.hr

preddiplomskoj razini.

%

Za studente koji su završili drugi preddiplomski huma-

30%

nistički studij (jednopredmetni ili dvopredmetni) nema

Predstavnici studenata:

razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema

Ivana Protrka ivanaprotrka33@gmail.com

uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.

Krste Gašperov krste.gasperov1@gmail.com
Domagoj Maslač buby.gw@gmail.com

srednje škole
Hrvatski jezik

A

35%

Matematika

B

10%

Strani jezik

B

25%

Ovi studenti dužni su tijekom prve godine, pored redovnih obveza, položiti ispit iz jednog predmeta hrvatske
povijesti i jednog predmeta iz svjetske povijesti (što uključuje JI Europu i Povijest pomorstva), po izboru stu-

ISHA Zadar – udruga studenata povijesti
isha.zadar@gmail.com

Posebna

denta.

Studenti povijesti aktivno sudjeluju u radu na

postignuća

Tijekom druge godine studenti su dužni položiti dodatna

Odjelu, kroz organizaciju manifestacije Dani

Bilo koji

10%

iz svjetske povijesti (što uključuje JI Europu i Povijest po-

izborni predmet
Položen izborni
predmet povijesti

dva predmeta po istom sustavu, jedan iz hrvatske i jedan

15%

morstva). Svi predmeti bodovat će se u skladu sa susta-

povijesti, i objavljivanje časopisa studenata
povijesti Rostra.

vom dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti.

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru – predstavničko tijelo svih studenata Sveučilišta
unizd.zbor@gmail.com
023/200-573
http://www.unizd-zbor.hr

