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Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za 

učitelje 

Naziv kolegija Pregled svjetske povijesti 

Status kolegija Obvezni 

Godina 1 Semestar 1 

ECTS bodovi 3 

Nastavnik doc. dr.sc. Ivan Brlić 
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vrijeme konzultacija / 

Suradnik / asistent doc. dr.sc. Ivan Brlić 

e-mail ivan.brlic@pilar.hr 

vrijeme konzultacija četvrtkom 14 h – 15 h, predavaonica 3 

Mjesto izvođenja 

nastave 
Predavaonica 3 

Oblici izvođenja 

nastave 
Predavanja, vježbe 

Nastavno opterećenje 

P+S+V 
30+0+15 

Način provjere znanja 

i polaganja ispita 
Pismeni i usmeni ispit 

Početak nastave 4. 10. 2018. Završetak nastave 31. 01. 2019. 

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

    

Ishodi učenja 

Educirati, motivirati i senzibilizirati studente vezano za povijesna 

događanja od prapovijesti do suvremenosti na prostoru današnjih 

država svijeta. Upoznati ih s osnovnim kronološkim činjenicama, 

važnim ličnostima i znamenitim događajima iz svjetske 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 u svjetskoj povijesti prvih lovno-

sakupljačkih zajednica do današnjih globalizacijskih promjena. 

tudenti će biti upoznati s prvim civilizacijama Azije i Afrike, preko 

antičkog poimanja svijet nesigurnog srednjeg vijeka, novovjekovnih 

iskustava u znanosti i građanskom sazrijevanju do stoljeća rata i 

njihovih posljedica  U predavanjima će biti poseban naglasak 

stavljen na uzročno posljedično povezivanje brojnih događaja koji su 

doveli do formiranja svjetske politike i gospodarstva. Studenti će 

usporedno s predavanjima morati izabrati te metodološko ispravno 

napisati kratak osvrt na pojedine događaje, pojave i ličnosti, koji će 

se tematski odnositi na političku, kulturnu i gospodarsku povijest 

svijeta. Kratki eseji i osvrti u okviru vježbi biti će pomoćni 

znanstveni alati u razvijanju kritičkog mišljenja i   kolegijalne 

komunikacije. 

 

Obvezna literatura 

Ernst H. Gombrich   „Kratka povijest svijeta za mlade“, Biblioteka: 

Vidici, Izdavač: Sysprint, Godina: 2001. 

Povijest svijeta-velika obiteljska enciklopedija, Mozaik knjiga,  

2006. 
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Povijest svijeta od početka do danas, 2.izdanje ITP Naprijed, 1990. 

Dopunska literatura 
Slaven Bertoša, Svjetska povijest modernoga doba, Zagreb:Profil, 

2004. 

Internetski izvori 
www.enciklopedija.hr; www.povijest.net; www.history.info; 

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% vježbi. 

Uvjeti za dobivanje 

potpisa 
Prisutnost na 75% predavanja i 75% vježbi. 

Uvjeti za bodovanje 

kolokvija/seminara/vje

žbi/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 

Br. 

pred. 
Datum Naslov Literatura 

1-2. 4.10.2018. 
Uvod u kolegij - upoznavanje s nastavnim 

jedinicama, izvorima i literaturom 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

3-4. 11.10.2018. 

Uvod u povijesne znanosti 

Razvoj svjetske historiografije 

Prapovijest svijeta 

Povijest prvih civilizacija 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

5-6. 

 

18.10.2018. 

 

 

Antička povijest svijeta - Grčka 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

7-8. 25.10.2018. 
Povijest Rimskog Carstva 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

9-10. 
 

8.11.2018. 

Seoba naroda 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

11-12. 15.11.2018. 

Povijest svijeta u srednjem vijeku- feudalno 

društvo 

Križarski ratovi i uspon Bizanta 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

13-14. 22.11.2018. 

Privreda i društvo srednjeg vijeka 

Indija i Kina do početka europskog novog 

vijeka 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 
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15-16. 

 

29.11.2018. 

 

Istraživačka putovanja i kolonizacija 

Humanizam i renesansa 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

17-18. 6.12.2018. Osmansko Carstvo i Europa 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

19-20. 13.12.2018. 

Uspon  carske Rusije 

Apsolutizam, merkantilizam i 

prosvjetiteljstvo – novi oblici ekonomije i 

društva 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

21-22. 20.12.2018. 
Razvoj građanskog društva- Postanak SAD-a, 

Francuska revolucija i industrijska revolucija 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

23-24. 10.01.2019. 

Imperijalna svjetska politika 

Doba svjetskih ratova – Veliki rat 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

25-26. 17.01.2019. 

Dva koncepta uređenja poslijeratnog svijeta 

Drugi svjetski rat (1939. – 1945.) 

Pokreti otpora i raspad antihitlerovske 

koalicije 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

27-28. 24.01.2019. 

Hladni rat (1945. – 1991.) 

Dekolonizacija i raspad komunizma 

 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

29-30. 31.01.2019. 
Problemi i izazovi globalizacijskih promjena 

novoga tisućljeća 

Povijest svijeta od 

početka do danas, 

2.izdanje ITP 

Naprijed, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 


