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PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
Vrsta studija  Preddiplomski dvopredmetni Studij povijesti 
Naziv  Studij povijesti 
Znanstveno područje Humanističke znanosti 
Znanstveno polje Povijest 
Nositelj Studij povijesti 

Filozofski fakultet 
Trajanje  Tri (3) godine odnosno šest (6) semestara. 
ECTS  Za vrijeme studija student je dužan prikupiti na oba 

studija 180 ECTS bodova, odnosno na Studiju povijesti 
90 ECTS bodova (15 ECTS bodova po svakom 
semestru). 

Uvjeti za upis  Uvjeti za upis su: završena gimnazija ili četverogodišnja 
srednja škola, odnosno priznata svjedodžba o završenoj 
ekvivalentnoj školi u inozemstvu i položen razredbeni 
ispit na Filozofskom fakultetu. 

Kompetencije koje se stječu 
završetkom studija  

Studenti koji završe preddiplomski dvopredmetni Studij 
povijesti osposobljeni su za rad u različitim institucijama 
gdje se traži prvi stupanj visoke stručne spreme. 

Ishodi učenja Studenti koji završe preddiplomski dvopredmetni Studij 
povijesti posjedovat će znanje o najvažnijim povijesnim 
procesima i događajima u svim povijesnim razdobljima, 
koje će moći profesionalno primijeniti na radnim 
mjestima u različitim institucijama gdje se traži 
povijesna struka. 
Nakon završenog preddiplomskog dvopredmetnog 
Studija povijesti student će moći/znati: 
- navesti, definirati i protumačiti najvažnije povijesne 
događaje i procese iz starovjekovne, srednjovjekovne, 
ranonovovjekovne te povijesti modernog i suvremenog 
doba; 
- prepoznati i definirati najvažnije pojmove iz povijesti; 
- usporediti i analizirati različita poimanja u 
historiografiji te kritički pristupiti prema njima; 
- ukazati na važnost povijesnih činjenica u oblikovanju 
slike o prošlosti; 
- napisati esej i seminarski rad koristeći zadane izvore i 
literaturu uz određenu metodologiju; 
- prepoznati i protumačiti povijesne literarne izvore za 
određene kolegije; 
- formulirati vlastito mišljenje o određenim povijesnim 
događajima i procesima; 
- samostalno koristiti literaturu i izvore i razvijati kritički 
odnos prema njima. 

Mogućnosti nastavka studija  Studenti koji završe dvopredmetni preddiplomski Studij 
povijesti mogu upisati odgovarajući diplomski studij 
nastavničkog usmjerenja na našem Fakultetu ili pak 
nastavničkoga ili stručnog usmjerenja na drugim 
sveučilištima u zemlji i inozemstvu.  



 
 

 

Akademski naziv ili stupanj koji se 
stječe završetkom studija  

Nakon završenoga trogodišnjeg preddiplomskog studija 
studenti stječu status prvostupnika/ prvostupnice 
(bachelor) povijesti i drugoga studijskog predmeta. 

 
 
 
DIPLOMSKI STUDIJ 

Vrsta studija  Diplomski Studij povijesti 
Naziv  Studij povijesti 
Znanstveno područje Humanističke znanosti 
Znanstveno polje Povijest 
Nositelj Studij povijesti  

Filozofski fakultet 
Trajanje  Dvije (2) godine odnosno četiri (4) semestra. 
ECTS  Za vrijeme studija student je dužan prikupiti na oba 

studija 120 ECTS bodova odnosno na Studiju 
povijesti 60 ECTS bodova (15 ECTS bodova po 
svakom semestru). 

Uvjeti za upis  Dvopredmetni diplomski Studij povijesti mogu upisati 
kandidati koji su završili preddiplomski Studij 
povijesti ili drugi preddiplomski studij humanističkih 
ili društvenih znanosti na kojemu su stekli 180 ECTS 
bodova, a koji u skladu sa zakonom i Pravilnikom 
Filozofskog fakulteta ispunjavaju propisane uvjete za 
upis na diplomski studij. 

Kompetencije koje se stječu 
završetkom studija  

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; te 
različiti poslovi u drugim institucijama gdje se traži 
povijesna struka (škole, arhivi, biblioteke, muzeji i 
slično). 

Ishodi učenja Studenti koji završe diplomski dvopredmetni 
nastavnički Studij povijesti posjedovat će potrebna 
profesionalna znanja, vještine i sposobnosti kao što 
su: poticanje učenika na učenje povijesti stvarajući 
poticajno okruženje za učenje, bit će osposobljeni 
samostalno planirati nastavu i organizirati metode 
uspješnoga poučavanja učenika, kao i znati ispravno 
vrednovati i ocjenjivati znanje učenika. Uz to, kao 
nastavnici povijesti, bit će samostalni i odgovorni, 
vodeći se u svom poslu profesionalnom etikom, kako 
u samom odnosu prema profesiji, tako i prema 
nastavnim sadržajima, učenicima i kolegama. 
Po završetku diplomskog dvopredmetnog Studija 
povijesti - nastavnički smjer studenti će moći/znati: 
- definirati i interpretirati složenije povijesne i 
društvene procese i događaje, te ukazati na suvremene 
paradigme u povijesnoj znanosti; 



 
 

 

- prepoznati i definirati najvažnije pojmove u 
metodologiji povijesnih istraživanja; 
- samostalno osmisliti i napisati stručni ili znanstveni 
rad po standardima znanstvene  metodologije; 
- analizirati, protumačiti i prezentirati određeni 
povijesni izvor; 
- poznavati temeljne sadržaje pomoćnih povijesnih 
znanosti; 
- poznavati metodičko-didaktičke značajke 
suvremene nastave; 
- samostalno osmisliti, pripremiti i izvoditi nastavu u 
osnovnoj i srednjoj školi; 
- poznavati i primijeniti odgovarajuće metode i oblike 
rada u nastavi; 
- primijeniti stečena teorijska i praktična znanja s 
praktičnim radom u učionici; 
- razviti profesionalna znanja, vještine i profesionalnu 
etiku. 

Mogućnosti nastavka studija  Studenti koji završe dvopredmetni diplomski Studij 
povijesti mogu upisati odgovarajući poslijediplomski 
studij na našem Fakultetu ili na drugim sveučilištima 
u zemlji i inozemstvu.  

Akademski naziv ili stupanj koji se 
stječe završetkom studija  

Nakon završenoga dvogodišnjega dvopredmetnog 
diplomskog studija studenti stječu akademski naziv 
magistra povijesne struke i drugoga studijskoga 
predmeta.  

 
 
 

 


