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Nastavno opterećenje 
P+S+V 

15+15+0 

Način provjere znanja i 
polaganja ispita 

Pismeni i usmeni ispit 

Početak nastave 2. 3. 2016. Završetak nastave 15. 6. 2016. 

Ispitni rokovi 
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 

27. 06. 2016. u 
9.00 

04. 07. 2016. u 
9.00 

05. 09. 2016. u 
9.00 

19. 09. 2016. u 
9.00 

Ishodi učenja 

Educirati, motivirati i senzibilizirati studente vezano za povijesna događanja 
od prapovijesti do suvremenosti na prostoru hrvatskih zemalja  te ih jasno 
kontekstualizirati u okviru  zapadno - europskog prostora. Upoznati ih s 
osnovnim kronološkim činjenicama, važnim ličnostima i znamenitim 
događajima iz hrvatske povijesti koje će moći prezentirati u kasnijem radu u 
obrazovnim institucijama. 

Preduvjeti za upis Nema 

Sadržaj kolegija 

U okviru kolegija obrađuju se osnovne činjenice o postanku razvoju i 
promjenama koje su se događale na tlu Hrvatske od vremena kasne antike 
do današnje neovisne Republike Hrvatske. Studenti će biti upoznati s 
prvim političkim i ekonomskim procesima hrvatskog naroda, formiranja 
vlasti i prihvaćanja novih kulturnih i socio - ekonomskih obrazaca. Potom 
će se u programu rada staviti poseban naglasak na uzročno posljedično 
povezivanje brojnih događaja koji su doveli do formiranja građanske 
Hrvatske u  drugoj polovici 19 stoljeća.  Studenti će usporedno s 
predavanjima morati izabrati te metodološko ispravno napisati seminarski 
rad koji će se tematski odnositi na političku, kulturnu i gospodarsku povijest 
hrvatskoga naroda.  
 

Obvezna literatura 
Goldstein, I. (2003.), Hrvatska povijest, Novi liber, Zagreb. 
Macan, T. i Holjevac, Ž. (2013.) Povijest hrvatskoga naroda, Školska 
knjiga, Zagreb. 

Dopunska literatura 

Rendić Miočević,I. (2000.), Učenik istražitelj povijesti, Školska knjiga 
Zagreb.  
Čoralić, L i Valentić, M. (ur.) (2005.) Povijest Hrvata od kraja 15.st. do kraja 
Prvoga svjetskog rata, Školska knjiga, Zagreb. 
Šanjek, F. (ur.), Povijest Hrvata – srednji vijek, Školska knjiga, Zagreb.  
Munjiza, E. (2009.), Povijest hrvatskog školstva i pedagogije,, Filozofski 
fakultet Osijek, Osijek.  
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Regan, K. (ur.) (2003.) Hrvatski povijesni atlas, Leksikografski zavod 
Miroslav Krleža, Zagreb. 
Bilješke s multimedijskih predavanja. 

Internetski izvori 
www.enciklopedija.hr; http://www.hr/hrvatska/povijest/kratka; 
www.povijest.net; http://enciklopedija.lzmk.hr/   

Način praćenja kvalitete 
Praćenje kvalitete uključuju studentsku evaluaciju, uspjeh studenata na 
ispitu, pohađanje nastave te praćenje aktivnosti studenata na nastavi. 

Uvjeti pohađanja nastave Obvezna prisutnost na minimalno 75% predavanja i 75% seminara. 

Uvjeti za dobivanje 
potpisa  

Prisutnost na 75% predavanja i 75% seminara. 

Uvjeti za bodovanje 
kolokvija/seminara/vježbi
/ispita 

Ispit: 0-30 bodova 

Uvjeti za formiranje 
ocjene 

Konačna ocjena donosi se na temelju ocjene iz seminarskog rada (20 %) 
te pismenog i usmenog ispita na kraju semestra(80%). 

 

Nastavne teme-predavanja 

Red. 
br. 

Datum Naslov Literatura 

1. 02. 3. 2016. 
Uvod u kolegij - upoznavanje s nastavnim jedinicama, 
izvorima i literaturom 

Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

2. 

09. 3. 2016. 

Uvod u povijesne znanosti 
Razvoj hrvatske historiografije 
Prapovijest hrvatskog prostora 
Antička povijest hrvatskog prostora  
 

Gross, M. (1995.) 
Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

3. 

4. 
 16. 3. 2016. 

 

Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku 
 

Šanjek F. (ur.) (2003.) 
Šanjek F. (ur.) (2003.) 

5. 

6. 
 

7. 
23.03.2016. 

Povijest hrvatskih zemalja u razvijenom feudalizmu 
Hrvatska povijest i kultura 12. do 16. stoljeća 
 

Valentić, M. i Čoralić L. 
(ur.) (2005.) 
Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

8. 
 

06. 04. 2016. 

Povijest Hrvata u novom vijeku od 16. do krajem 
18.stoljeća 
Hrvatska povijest i kultura 16. do 19. stoljeća 
 

Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.); Regan, K. (ur.) 
(2003.) 

9. 13.04.2016. 
Vrijeme narodnog preporoda i homogenizacije 
hrvatskih zemalja u 19 stoljeću 

Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

10. 20.04.2016. Nagodbeno vrijeme i modernizacijski procesi 
Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.); Munjiza, E. 
(2009.) 

11. 
 

27.04.2016. 
 

 
Svjetske promjene u najkrvavijem stoljeću i hrvatska 
nova stvarnost  
Totalitarizmi i demokracija (1929 – 2014.) 
 
 
 

Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 
Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

12. 

http://www.enciklopedija.hr/
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13. 04.05.2016. 
Kultura i stvaralaštvo 20. stoljeća u Hrvatskoj   
 

Macan, T. i Holjevac, Ž. 
(2013.) 

14. 11.05.2016. 

Kronologija hrvatske povijesti - pregled 
Što je to zavičajna povijest? 
 

Holjevac, Ž. (2013.) 

15. 18.05.2016. Terenska nastava iz zavičajne povijesti Rendić, I. (2005.) 

 
 

Nastavne teme-seminari 

Red
. br. 

Datum Naslov Literatura 

1. 02.03.2015. 

Definiranje modela i metodologije u pisanju  
pisanja seminarskih radova  iz polja nacionalne 
povijesti 

PPT prezentacija 

2. 
06.04.2016 

Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

/ 
3. 

4. 13.04.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

5. 20.04.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

6. 
7. 

29.04.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

 
8. 

04.05.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

9. 18.05.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

10. 
11. 

01.05.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

12. 
13. 

08.06.2016. 
Izlaganje seminarskih radova, diskusija i evaluacija 
studenata 

 

 
 

        
 


