
Na temelju dlanka 21. Statuta Sveudili5ta uZagrebu i Odluke o pokretanju postupka promjene

statusa Sveudili5nog centra Hrvatski studiji u SveudiliSni odjel Hrvatski studiji Vije6a
druStveno-humanistidkog podrudja od 11. sijednja 2017. (Klasa: 602-04116-2912,tJrbroj: 380-
0101076-17-13), Senat Sveudili5ta u Zagrebu na 7. sjednici u 348. akademskoj godini
(201612017) odrZanoj danalT. sijednja 2017,na prijedlog Rektorskog kolegija u Sirem sastavu

sa sjednice 16. sijednja 2017 . donio je sljedeiu

O]DLUKU O PROMJENI STATUSA

SVEUEILTSNoc,A. CENTRA HRVATSKI STUDIJI U

SVEU(]IISNI ODJEL HRVATSKI STUDIJI

ilanak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i unaprjeduje status Sveudili5noga centra Hrvatski studiji u status

Sveudili5noga odjela Hrvatski studiji kao sastavnica Sveudili5ta u Zagrebu.

Donosi se odluka o ukidanju Sveudili5noga centra Hrvatski studiji i osnivanju Sveudili5noga
odj ela Hrvatski studij i.

SveudiliSni odjel Hrvatski studiji osniva se i djeluje kao podruZnica Sveudili5ta u smislu Zakona
o ustanovama.

Clanak2.

Sveudili5ni odjel Hrvatski sttudiji ustrojava i izvodi znanstveni rad i sudjeluje u izvedbi
sveudili5nih studija i iznimno strudnih studija u viSe srodnih znanstvenih polja u skladu sa dl.

45 Statuta SveudiliSta u Zagre'bu,.

Sveudili5ni odjel nastavlja znanstveni iiili nastavni rad na poljima i granama koji su do sada

bili zastupljeni na Hrvatskim studijima, a otvara se i mogu6nost uvodenja novih programa koji
bi zadovoljili uvjete u prihvaienim preporukamar koje je predloZio sveudili5ni Odbor za
provedbu postupka rje5avanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja
Hrvatskih studija.

1 Preporuke Odbora za provedbu postupka rje5avanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja
Hrvatskih studija prihvaCene su na sjednici Rektorskog kolegija u uZem sastavu 16. sijednja 2017. i sastavni su
dio ove Odluke.



elanak 3.

Tijela SveudiliSnoga odjela Flrvatski studiji (u daljem tekstu: Hrvatski studiji) jesu prodelnik
SveudiliSnoga odjela, Kolegij i Znanstveno-nastavno vijeie SveudiliSnoga odjela.

Sveudili5nim odjelom Hrvatr;ki studiji upravlja prodelnik koji se bira sukladno odredbama
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Sveudili5ta :uZagreb:u.

Kolegij se sastoji od prodelnika Odjela, zamjenika prodelnika i povjerenika za pojedine
djelatnosti Odjela.

Zamienlka prodelnika imenuje prodelnik uz suglasnost rektora Sveudili5ta.

Povjerenike za pojedine djelatnosti imenuje prodelnik.

Znanstveno-nastavno vije6e sastoji se od predstavnika nastavnika, znanstvenika, zaposlenika u
suradnidkim zvanjima, studenata, strudnih suradnika i zaposlenika Hrvatskih studija. Studenti
dine l5o/o dlanova ZNV-a.

ehnak 4.

U postupku preustroja Sveudili5noga centra Hrvatski studiji u SveudiliSni odjel Hrvatski studiji
imenovat ie se privremena tijela Hrvatskih studija koja ce provesti promjenu statusa i akata
Hrvatskih studija.

ilanak 5.

Zada(,e privremenih tijela su

- izrada Pravilnika o usrtroju i djelovanju SveudiliSnoga odjela Hrvatski studiji i op6ih
akata SveudiliSnoga o<ljela Hrvatski studiji

- organizacijaizrade studijskih programa svih studijskih smjerova u skladu s prihva6enim
preporukama sveudiliSinoga Odbora za provedbu postupka rje5avanja pravnoga statusa,
znanstveno-nastavnoga prof,rla i ustroja Hrvatskih studija u pogledu na konvergenciju i
koherentnost svih studijskih programa, naizbjegavanje preklapanja s drugim studijima
na Sveudili5tu, na integriranje kroatolo5ke i interdisciplinarne komponente u programe
tako da ukljude teorijsiku i metodoloSku sastavnicu, kroatolo5ku, europsku i globalnu
sastavnicu u programe studija, u pogledu na kombinacije studijskih progralna, na
integrirano izvodenje preddiplomskoga i diplomskoga studija i na ostale preporuke
Odbora.



ilanak 6.

Rektor SveudiliSta, uz prethodnu suglasnost Senata, imenovat ie privremenog prodelnika,
privremenog zamjenika prodelnika, privremene povjerenike i dlanove privremenoga
Znanstveno-nastavnoga vijela iz reda zaposlenika i vanjskih suradnika Hrvatskih studija te
dlanova Odbora za provedbu postupka rje5avanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga
profila i ustroja Hrvatskih sturdija, koji su duZni u roku od godine dana od dana imenovanja
predloZiti Pravilnik o ustroju i djelovanju SveudiliSnoga odjela Hrvatski studiji i u skladu s

njime donijeti druge nuZne opie akte SveudiliSnoga odjela Hrvatski studiji.

Clanak 7.

Zatedeni odjeli nastavljaju raclkao odsjeci Sveudili5nog odjela.

Privremene predstojnike odsjeka imenovat 6e privremeni prodelnik Sveudili5nog odjela uz
suglasnost privremenog Znanstveno-nastavnog vij e6a Odj ela.

ilanak 8.

Zaposlenici i vanjski suradnici Sveudili5nog centra Hrvatski studiji postaju zaposlenici i vanjski
suradnici SveudiliSnog odjela Hrvatski studiji te zadrLavaju sva prava stedena na
temelju sklopljenih ugovora.

Studenti upisani na studije Flrvatskih studija imaju pravo zavrSiti studij prema programu i
uvjetima koji su vrijedili u trenutku njihova upisa.

ilanak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja na Senatu Sveudili5ta uZagrebu.

Klasa: 602-04116-2912

Urbroj : 380-0201 173-17 -l 5

Zagreb, I 7. sijednja 2017 .

Gfi
Damir Boras



Odbor za provedbu postupka rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-nastavnoga profila i ustroja 

Hrvatskih studija na sjednicama koje su održane 3. lipnja 2016., 17. studenoga 2016., 21. studenoga 

2016., 23. studenoga 2016. i 5. prosinca 2016., donio je preporuke koje je Rektorski kolegij u užem 

sastavu razmatrao i prihvatio na sjednicama 19. prosinca 2016. i 16. siječnja 2017.  

 

Preporuke Odbora za provedbu postupka rješavanja pravnoga statusa, znanstveno-

nastavnoga profila i ustroja Hrvatskih studija 

 

 

Odbor preporučuje da se radi zadovoljenja uvjeta navedenih u pismu očekivanja ministra prof. dr. sc. 

Vedrana Mornara, a koji proizlaze iz Akreditacijske preporuke AZVO i izvješća međunarodnoga 

Stručnoga povjerenstva za reakreditaciju, poradi na prepoznatljivu profilu Hrvatskih studija, kojemu 

će se potom prilagoditi ustroj Hrvatskih studija. Kao znak želje da se postigne cilj koji Hrvatski studiji 

traže u pismu rektoru, predlaže se da se njihov status već sada unaprijedi od sveučilišnoga centra u 

sveučilišni odjel, koji bi u prvoj fazi bio podružnica Sveučilišta u Zagrebu, da bi nakon zadovoljenja 

zahtjeva iz pisma očekivanja Hrvatski studiji mogli dobiti dopusnice za svoje programe s krajnjim 

ciljem da steknu i pravnu osobnost, bilo u statusu sveučilišnoga odjela ili u statusu fakulteta kao 

sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 

Profil Hrvatskih studija 

 

1. Za prepoznatljivost i jedinstveni profil Hrvatskih studija  i za njihovu specifičnu misiju, koja 

se traži u izvješću o reakreditaciji, predlaže se da se koordinirano izrade novi studijski 

programi u kojima će se moći zadržati iz dosadašnjih sve što je u skladu s ovim preporukama, 

a koji bi imali četiri međusobno paralelne sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. 

nacionalnu ili hrvatsku, 3. europsku i 4. globalnu. One bi se mogle shvatiti kao koncentrični 

krugovi po kojima bi programi bili usporedivi i smislenije bi se mogli povezivati u 

kombinacijama studija.  

 

To je vrlo lako zamisliti u programima povijesti, sociologije, filozofije1 i latinskoga, dok 

kroatologija može imati pojačanu jezgru nacionalnih struka, ali u europskome i svjetskome 

kontekstu, i uvelike interdisciplinarnu metodologiju, a komunikologija može polaziti od 

općeteoretičke i metodološke razine pa ju primjenjivati na globalne, europske i nacionalne 

sadržaje i perspektivu. Programe će izraditi predstavnici tih struka s Hrvatskih studija. 

 

Takvim bi se sustavno građenim profilom postigla koherentnost, prepoznatljivi identitet i 

svrhovitost Hrvatskih studija, oni bi zadržali nacionalnu komponentu, a ne bi se na nju 

ograničili, i, što je nekima, poput kroatologije, uvijek bilo svojstveno, postali bi svi 

interdisciplinarni, što bi se kombinacijama studija još i potenciralo. Programi bi Hrvatskih 

studija time dobili prepoznatljiv identitet i postali konvergentni, te bi se zadovoljio taj bitan 

zahtjev iz izvješća o reakreditaciji. 

 

2. Pri izradi takvih studijskih programa treba, slijedeći preporuke, paziti da se izbjegne 

preklapanje u programima sa studijskim programima na drugim sastavnicama Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 

3. S druge strane, smatramo otvorenom mogućnost da se u budućnosti otvore i neki drugi 

studijski smjerovi na Hrvatskim studijima ako zadovolje stupanj koherencije i konvergencije s 

obzirom na profil i misiju Hrvatskih studija, kakvi se predlažu. 

                                                 
1 Svjesni smo teškoća koje postoje u svezi sa sadašnjim programom studija filozofije i s obzirom na to da se 

njime studij filozofije na Sveučilištu u Zagrebu triplicira, i na to da oni sada uopće ne sadrže hrvatsku 

komponentu. Ti će se problemi morati riješiti. 



 

4. Predlaže se da se Hrvatski studiji na svojim smjerovima organiziraju u načelu kao 

dvodisciplinarne kombinacije studija (tzv. dvopredmetni studiji) na preddiplomskoj i na 

diplomskoj razini. Pojedini studiji mogu biti organizirani po pripadnim odsjecima, koji su se 

do sada zvali odjelima. Kombinacijama bi se dodatno odgovorilo na zahtjev iz pisma 

očekivanja da se studijski programi bolje integriraju jedni s drugima. 

 

5. Treća razina, doktorski studiji, organizirat će se u načelu kao i do sada, po strukama. (Tu se, 

naravno, ne traži kombinacija studija, ali se može i ostvarivati, npr. kroatologija i povijest ili 

sl.) 

 

6. Preporučuje se da se preddiplomski i diplomski studiji izvode integrirano. Student bi pri upisu 

upisao petogodišnji studij. Programima bi trebalo predvidjeti da onaj tko hoće može napustiti 

studij nakon zadovoljenja definiranih uvjeta za preddiplomski studij, i da pritom dobije 

diplomu prvostupnika. 

 

7. Predlaže se da nastavnička izobrazba (pedagoško-didaktičko-psihološko-metodička) u opsegu 

koji propisuje zakon (50-60 bodova po ECTS) ostane organizirana kao izdvojeni modul te da 

ga mogu položiti svi zainteresirani studenti. Ta bi se naobrazba mogla stjecati tijekom svih 5 

godina studija (u prosjeku 12 ECTS po godini, 6 po studijskome smjeru, 3 po semestru i 

studijskome smjeru) ili se može steći u 5. godini studija pa se tako stječu nastavničke 

kvalifikacije i kompetencije, ili se može steći preko propisanoga broja bodova tijekom studija 

ili po završetku studija. 

 

8. Treba raditi na boljem integriranju studijskih programa s tekućim znanstvenim istraživanjima, 

i na razvijanju mobilnosti nastavnika, kako traži pismo očekivanja ministra Mornara. 

 

 

Ustroj 

 

Studijski smjerovi trebaju se organizirati kao odsjeci na Hrvatskim studijima. Treba napustiti naziv 

odjeli jer nije uobičajen za takve jedinice i stoga što se preporučuje da Hrvatski studiji unaprijede 

status u sveučilišni odjel. Studijski smjerovi trebaju ostvariti predložen stupanj koherencije i 

konvergencije međusobno i izbjeći preklapanje programa s programima na drugim sastavnicama 

Sveučilišta pa će taj stupanj konvergencije opravdati unaprjeđenje statusa u Odjel za hrvatske studije 

Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Status 

 

Hrvatski se studiji mogu već sada unaprijediti u status sveučilišnoga odjela. Kada se preustroje i učine 

prepoznatljivima, a njihovi studijski smjerovi koherentnima i konvergentnima kako se predlaže, moći 

će dobiti dopusnice za svoje studije prema pismu očekivanja. O perspektivi pravne osobnosti u 

svojstvu odjela ili u svojstvu fakulteta moći će se slobodno odlučiti prema interesu Hrvatskih studija 

nakon uspješne reorganizacije studija prema ovome prijedlogu. 

 


