
 

 

POSEBNOSTI STUDIJA 

 

→ U nastavi su uključena najnovija znanstvena 

saznanja proizašla iz znanstvenih i stručnih 

istraživanja akademskog osoblja Odjela.  

→ Kao sredstvo distribucije nastavnih materijala 

i odvijanja dijela nastave koristi se sustav za 

elektroničko učenje (Merlin). 

→ U procesu studiranja studenti imaju na 

raspolaganju znanstvenu i stručnu literaturu u 

okvirima Sveučilišne knjižnice, Austrijske 

knjižnice Dr. Alois Mock, digitalnih repozitorija 

(Dabar, Morepress) te odjelnog časopisa GEM. 

→ Studenti tijekom nastave rade s izvornim 

govornicima (lektorima) iz Njemačke i Austrije. 

→ Tijekom godine priređuju se gostovanja 

profesora s različitih inozemnih sveučilišta. 

→ Studenti redovito sudjeluju na Festivalu 

znanosti, imaju mogućnost odlaska na 

znanstvene konferencije i stručne skupove te 

ljetne škole. 

→ Potiče se kreativno pisanje kroz studentski list 

DACHS.  

→ Studenti imaju mogućnost upoznati se s 

kulturom njemačkog govornog područja kroz 

organizirana gostovanja književnika i umjetnika, 

dramske i glazbene radionice te izložbe. 

→ Potiče se sudjelovanje studenata u radu 

Studentskog zbora i različitih tijela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE I KONTAKTI 

 

 

 
http://germanistika.unizd.hr 

 

 
 

 
Germanistik UNIZD 

 

 

ili direktnim kontaktom: 

 

 

Pročelnica Odjela  

Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić 

Telefon: 023/200-506 

E-mail: germanistika@unizd.hr 

 

Zamjenica pročelnice Odjela  

Doc. dr. sc. Helga Begonja 

Telefon: 023/200-720 

E-mail: germanistika@unizd.hr 

 

Administrativna tajnica Odjela  

Vilma Kotlar 

Telefon: 023/200-517 

E-mail: vkotlar@unizd.hr 

 

Studentska referada  

Telefon: 023/200-518, ili 200-620 

E-mail: referada@unizd.hr  

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE  U ZADRU 

UNIVERSITY  OF ZADAR 
http://www.unizd.hr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ODJEL ZA  

GERMANISTIKU 
 

 

 

 

 

INFORMATIVNI  LETAK  

ZA BUDUĆE STUDENTE 

 U AK. GOD. 2020./2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Zadru, listopad 2019.  

 



 

 

 

UKRATKO O ODJELU 
 

Odjel za germanistiku izvodi sveučilišne 

dvopredmetne studije njemačkog jezika i 

književnosti. Na odjelu je moguće upisati 

sveučilišni preddiplomski studij i sveučilišni 

diplomski studij. Na preddiplomskom se 

studiju stječu znanja iz njemačkog 

jezikoslovlja i znanosti o njemačkoj 

književnosti te vještine i kompetencije vezane 

uz pismeno i usmeno izražavanje na 

njemačkom jeziku, samostalan ili timski rad, 

stručni i znanstveni rad te kritičko 

promišljanje.  

 

 

STUDIJI 

  
1. Preddiplomski sveučilišni studij 

Njemački jezik i književnost 

(dvopredmetni):  
- trajanje 6 semestara; 90 ECTS bodova; 

zvanje: univ. bacc. philol. germ. 

 

2. Diplomski sveučilišni studij Njemački 

jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: 

nastavnički 

- trajanje 4 semestra; 60 ECTS bodova; zvanje: 

mag. educ. philol. germ. 

 

3. Diplomski sveučilišni studij Njemački 

jezik i književnost (dvopredmetni), smjer: 

prevoditeljski 

-  trajanje 4 semestra; 60 ECTS bodova; 

zvanje: mag. philol. germ. 

 

 

UPIS NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
 

Preddiplomski sveučilišni studij 

Njemački jezik i književnost moguće je 

upisati u okviru odobrenih kvota za 

pristupnike putem državne mature, strane 

studente i polaznike starije od 25 godina. 

 

Uvjeti za upis preddiplomskog studija 

obuhvaćaju sljedeće: 
 

→ poznavanje njemačkog jezika na B razini 

prema Zajedničkom referentnom okviru za 

jezike Vijeća Europe 

→ ocjene iz srednje škole (prosjek svih ocjena) 

→ uspjeh na državnoj maturi (obvezni i 

izborni dio) 

 
Dodatni bodovi 

→ dodatne bodove je moguće ostvariti kao 

kategorizirani sportaš ili temeljem jezičnih 

diploma (DSD, Goethe Institut Zertifikat, 

Österreichisches Sprachdiplom) 
 
Izravan upis 

→ za plasman od 1. do 3. mjesta na 

državnim i međunarodnim natjecanjima iz 

njemačkog jezika 
 
      Hrvatski jezik  B razina            25% 

Razine obveznog i izbornog dijela državne 

mature bit će objavljene na mrežnim 

stranicama https://www.postani-student.hr. 

 

 

 
PROCES STUDIRANJA 

  
U svakoj godini preddiplomskog 

dvopredmetnog studija student je 

obvezan ostvariti ukupno 60 ECTS 

bodova na oba predmeta. Bodovi se 

ostvaraju redovitim pohađanjem nastave i 

izvršavanjem obveza propisanih 

izvedbenim planovima kolegija. Studij se 

može završiti izradom završnog rada ili 

završnog ispita, a cjelovite se informacije 

mogu pronaći na odjelnim stranicama u 

Redu predavanja.  

Tijekom studija studenti imaju 

mogućnost pohađanja semestra ili 

akademske godine na stranim 

sveučilištima putem programa Erasmus+ 

(npr. Sveučilište u Bambergu, Sveučilište 

Karl-Franzens u Grazu, Sveučilište 

Leibniz u Hannoveru, Masaryk 

sveučilište u Brnu), mreže CEEPUS 

(Slovenija, Austrija), DAAD stipendija 

(Njemačka).   

Tijekom studjija10% 

      Bilo koji strani jezik  A razina  35% 

ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI RAD 

ODJELA 

 

Akademsko osoblje odjela izvodi 

nastavu te se bavi znanstvenim i stručnim 

istraživanjem u području jezikoslovlja i 

znanosti o književnosti. Studenti tijekom 

studija imaju mogućnost sudjelovanja u 

znanstvenom i stručnom radu te u 

studentskim projektima.  

https://www.postani-student.hr/


 

 

 


