Kolegiji na diplomskom studiju:
-

Psihologija odgoja i obrazovanja
Didaktika
Opća pedagogija
Suvremena kultura, obrazovanje i etika
Metodologija povijesnih istraživanja
Pomoćne povijesne znanosti
Metodika nastave povijesti
Povijesni izvori
Praktikum iz Metodike nastave
povijesti

-

Povijest Bizantskoga Carstva
Znanstvena historiografija
Društvena povijest
Srednjovjekovno
hrvatsko
plemstvo
Borbe za istočni Jadran u ranom
srednjem vijeku
Stvaranje i širenje osmanske
kulture
Hrvatska politika u BiH u prvoj
polovici 20. stoljeća

Izborni kolegiji na preddiplomskom
studiju:

Nastavnici i asistenti na Studiju
povijesti

-

dr. sc. Božo Goluža, red. prof.
dr. sc. Mladen Ančić, red. prof.
dr. sc. Ivica Šarac, izv. prof.
dr. sc. Dijana Korać, izv. prof.
dr. sc. Ivica Lučić, izv. prof.
dr. sc. Marina Beus, doc.
dr. sc. Dijana Pinjuh, doc.
dr. sc. Ivica Glibušić, doc.
dr. sc. Ana Zadro, doc.
Goran Mijočević, v. asist.

-

Seminar iz Stare povijesti Istoka
Seminar iz Povijesti Grčke, Rima i
Ilirika
Seminar iz Svjetske povijesti
srednjega vijeka
Seminar iz Hrvatske povijesti
srednjega vijeka
Socijalizam u BiH 1945.-1990.
Religija, kultura i prosvjeta u BiH
pod austrougarskom upravom
Pitanje konkordata u Kraljevini
Jugoslaviji
Osmansko Carstvo
Dinastija Habsburg
Hrvatski narod u Drugom
svjetskom ratu
Suvremena povijest BiH i
Hrvatske

Izborni kolegiji na diplomskom
studiju:
-

Povijest kršćanstva 1
Paleografija
Povijest kršćanstva 2

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FILOZOFSKI FAKULTET

STUDIJ POVIJESTI

Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar
Tel./fax: +387 / 36 / 355-400
355-401
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Web stranica: ff.sum.ba

Detaljnije
informacije
o
razredbenom postupku i upisima
(vrijeme održavanja prijamnoga ispita,
upisne kvote po studijima, visina
upisnine prema načinu studiranja i
drugo) nakon što se objave u natječaju
Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne
i na oglasnoj ploči Studentske referade
Filozofskog fakulteta te na web
stranici: ff.sum.ba

Mostar, 2018.

Drage maturantice i maturanti, budući
studenti!
Nalazite se u prijelomnom razdoblju
vašega života. Znamo da uskoro završava vaše
srednjoškolsko obrazovanje i da vam se
postavljaju brojna pitanja, a jedno od njih je,
svakako, i pitanje što studirati. Između brojnih
studija na Sveučilištu u Mostaru možete se
odlučiti i za studij povijesti. Ovdje vam želimo
pružiti osnovne informacije o studiju povijesti
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
O studiju povijesti
Studij
povijesti
ima
za
cilj
osposobljavanje
povjesničara/intelektualca
suvremenog profila, koji će kvalificirano
obnašati sve stručne poslove bez kojih je
nezamislivo današnje školstvo (sve osnovne i
srednje škole), i uz to se kompetentno snalaziti
na brojnim radnim mjestima u suvremenom
društvu. U skladu s tim na ovom će Studiju
svoju izobrazbu stjecati budući intelektualci
koji će svoja znanja i kompetencije moći
primijeniti na onim područjima suvremenoga
društva gdje postoji potreba za njihovim radom
i doprinosom (škole, arhivi, biblioteke, muzeji,
znanstvene i istraživačke organizacije, stručne
službe te različite druge ustanove).
Studenti koji završe preddiplomski
dvopredmetni studij povijesti osposobljeni su
za rad gdje se traži prvi stupanj visoke stručne
spreme: različiti oblici rada u novinstvu, u
turističko-agencijskim
organizacijama,
u
diplomaciji, te raznim ustanovama.
Studenti koji završe dvopredmetni
diplomski studij povijesti bit će osposobljeni za
rad gdje se traži visoka stručna sprema:
izvođenje nastave povijesti u školskim
odgojno-obrazovnim ustanovama; različiti
poslovi
u
prosvjetnim
ustanovama,

knjižnicama, arhivima i muzejima (gdje se traži
povijesna struka); u novinstvu, na radiju i TV, u
lokalnoj i državnoj upravi, diplomatskoj službi
itd.
Program studija povijesti na našem
Fakultetu rađen je prema programima srodnih
fakulteta u Republici Hrvatskoj.
Studij je ustrojen dvopredmetno, što
znači da uz povijest obvezno upisujete još jedan
studij. Po završetku dvopredmetnog studija
povijesti i srodne discipline znatno su veće
mogućnosti zaposlenja nego što bi to bile nakon
završetka jednopredmetnog studija. Povijest
možete studirati dvopredmetno u svim
kombinacijama na Filozofskom Fakultetu.
Uvjeti upisa na studij
Završena srednja četverogodišnja škola i
položen razredbeni ispit.
Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim
rezultatom u razredbenom postupku izborili
prvenstvo unutar broja pristupnika određenoga
upisnim kvotama (na dvopredmetnom studiju to
se odnosi za oba predmeta).
Literatura za razredbeni ispit su gimnazijski
udžbenici za povijest.
Nakon završetka razredbenoga postupka u I.
(srpanjskom) roku raspisuje se natječaj za
preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom)
roku.
Trajanje studija:
Preddiplomski studij traje 6 semestara
(3 godine).
Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine).
Poslijediplomski studij traje 6 semestara
(3 godine).

POPIS KOLEGIJA
Kolegiji na preddiplomskom studiju:
-

Uvod u povijest s metodologijom
Stara povijest Istoka
Povijest Grčke, Rima i Ilirika
Svjetska povijest srednjega vijeka
Hrvatska povijest srednjega vijeka
Povijest BiH u srednjem vijeku
Svjetska povijest ranoga novog
vijeka
Hrvatska povijest ranoga novog
vijeka
Povijest BiH u ranom novom vijeku
Svjetska povijest u 19. stoljeću
Hrvatska povijest u 19. stoljeću
Povijest BiH u 19. stoljeću
Svjetska povijest 1918.-1945.
Hrvatska i bh. povijest 1918.-1945.
Historiografija
Svjetska povijest nakon 1945.
Hrvatska i bh. povijest nakon 1945.

