
UPIS IZBORNIH KOLEGIJA S DRUGIH SVEUČILIŠNIH  

ODJELA I CENTARA 

 

Studenti imaju mogućnost upisati izborne kolegije i s drugih sveučilišnih odjela 

i sveučilišnih centara (sukladno Redu predavanja za svaku godinu studija). 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost preporučuje da studenti upisuju kolegije 

kojima će nadograditi i upotpuniti znanja i spoznaje vezane uz njihov matični 

studij (lingvistika, teorija i povijest književnosti, filozofija, povijest umjetnosti i 

sl.). U tablici donosimo popis kolegija koje preporučamo za upis na 

preddiplomskom studiju hrvatskoga jezika i književnosti.  

 

 

 

I. godina studija (1. semestar) 

KOLEGIJ ODJEL ECTS 

Logika I Odjel za filozofiju 3 

Dramska radionica Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja 

3 

Osnove latinskog jezika 

I
1
 

Odjel za klasičnu 

filologiju 

3 

Osnove grčkog jezika I Odjel za klasičnu 

filologiju 

3 

Opći uvod u Sveto pismo Teološko-katehetski 

odjel 

3 

Društva antičke Grčke i 

Rima 

Odjel za povijest 3 

Opća lingvistika Odjel za talijanistiku 3 

Strani jezik 

(Engleski jezik struke)
2
 

Centar za strane jezike 2 

 

 

 

                                                           
1
 Studenti koji tijekom srednjoškolskog obrazovanja nisu slušali Latinski jezik  obvezno upisuju ovaj kolegij. 

2
 Studenti prve godine studija obvezno upisuju jedan strani jezik. 



 

 

II. godina studija (3. semestar) 

KOLEGIJ ODJEL ECTS 

Metafizičko-etički 

pristup ljubavi 

Odjel za filozofiju 3 

Rad s darovitom djecom Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja 

3 

Klasična mitologija Odjel za klasičnu 

filologiju 

3 

Rimska književnost: 

retorika, 

epistolografija,filozofija 

Odjel za klasičnu 

filologiju 

2 

Glagoljica i hrvatska 

ćirilica u povijesnim 

vrelima 

Odjel za povijest 3 

Francuska civilizacija Odjel za francuske i 

iberoromanske studije 

3 

Talijanska kultura i 

civilizacija 

Odjel za talijanistiku 3 

Uvod u studij filmskog 

medija 

Odjel za anglistiku 4 

Aspekti francuske 

književnosti XVII. 

Stoljeća 

Odjel za francuske i 

iberoromanske studije 

4 

Rad s darovitom djecom Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja 

3 

Strani jezik 

(Engleski jezik struke) 

Centar za strane jezike 2 

 

 

 

 

 

 

 



III. godina studija (5. Semestar) 

 

KOLEGIJ ODJEL ECTS 

Performans i teatar Odjel za anglistiku 4 

Manjinski i ugroženi 

jezici u jadranskoj regiji 

Centar za jadranska 

onomastička istraživanja 

5 

Uvod u hrvatsko 

imenoslovlje 

Centar za jadranska 

onomastička istraživanja 

5 

Rimska književnost: 

Epika i satira 

Odjel za klasičnu 

filologiju 

2 

Fotografija 19. Stoljeća Odjel za povijest 

umjetnosti 

2 

Umjetnice u 19. Stoljeću Odjel za povijest 

umjetnosti 

2 

Etnolingvistički seminar Centar za jadranska 

onomastička istraživanja 

3 

Metafizika i kozmologija  Teološko-katehetski 

odjel  

3 

Svjetska filmska baština Odjel za informacijske 

znanosti 

3 

Znanstvena fikcija i 

filozofija 

Odjel za informacijske 

znanosti 

3 

Latinskoamerički 

autorski film 20. i 21. 

stoljeća   

Odjel za francuske i 

iberoromanske studije 

4 

Strani jezik 

(Engleski jezik struke) 

Centar za strane jezike 2 

 


