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8.1

podaci o sustavu visokoga obrazovanja u hrvatskoj
Vrste visokih učilišta
sveučilišta su visoka učilišta koja osnivaju i provode sveučilišne studije u najmanje dvama
znanstvenim i/ili umjetničkim područjima u većem broju polja. Sveučilišta mogu također
izvoditi stručne studije. Sveučilišta mogu imati sastavnice koje su pravne osobe i koje se
zovu fakulteti, umjetničke akademije i/ili odjeli. Sveučilišta i njihove sastavnice izvode
studijske programe i provode znanstvene djelatnosti kao i druge stručne i umjetničke djelatnosti.
veleučilišta i visoke škole su visoka učilišta koja izvode stručne studije. Te se dvije vrste
visokih učilišta razlikuju u opsegu programa koje izvode: veleučilišta su visoke škole koje
izvode barem tri različita studija iz barem tri različita znanstvena polja.
Javna sveučilišta osnivaju se zakonom, javna veleučilišta i visoke škole osnivaju se uredbom
Vlade Republike Hrvatske, dok se privatna visoka učilišta osnivaju odlukom osnivača.

8.2 Vrste studija
sveučilišni studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito, kao i za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća na odgovarajućoj razini.
stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu znanja i vještina koja omogućava
obavljanje zanimanja, osposobljavaju ih za neposredno uključivanje u radni proces odmah
po završetku studija i uobičajeno uključuju praktičan rad.
Više informacija o vrstama studija dostupno je na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja: https://mzo.hr
8.3 Akreditacija visokih učilišta i studijskih programa
Sukladno odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 45/09), Agencija za znanost i visoko obrazovanje odgovorna je za sve vrste
vrednovanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju sukladno Europskim standardima
i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (esg). Sva visoka učilišta u
Republici Hrvatskoj moraju proći kroz proces inicijalne akreditacije kako bi dobila dopusnicu
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Sveučilišni studijski programi na javnim sveučilištima osnivaju se i izvode odlukom senata sveučilišta, a temeljem prethodne procjene
jedinice za unutarnji sustav osiguravanja kvalitete. Studijski programi privatnih visokih učilišta, kao i oni javnih veleučilišta i visokih škola, prolaze postupak inicijalne akreditacije kako
bi dobili dopusnicu za izvođenje studijskog programa. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje imenuje stručno povjerenstvo koje u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje provodi vrednovanje visokog učilišta ili studijskog programa te naposljetku izdaje konačno mišljenje o predloženom studijskom programu ili visokom učilištu i ministru nadležnom za visoko obrazovanje preporučuje izdavanje ili uskratu dopusnice. Agencija za znanost
i visoko obrazovanje također provodi i postupak cikličke reakreditacije visokih učilišta.
8.4 Ustroj sveučilišnih studija
Od 2005. godine u Hrvatskoj su se počeli provoditi reformirani studiji sukladno Bolonjskom
procesu te svi studijski programi studentsko radno opterećenje na studiju izražavaju putem
ects bodova. Student u pravilu može steći 60 ects bodova tijekom jedne godine redovitoga
studija.
preddiplomski sveučilišni studiji – prva razina, uobičajeno traju tri godine tijekom kojih
studenti stječu 180 ects bodova. Manjina preddiplomskih studija u Republici Hrvatskoj izvodi se kao četverogodišnji studiji u kojima studenti stječu 240 ects bodova. Po završetku
studija studenti dobivaju diplomu i akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)
odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) uz naznaku struke. Iznimno, studenti koji
završe studij u tehničkim znanostima stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odnosno sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka uz naznaku
struke. Studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij mogu se upisati na diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili mogu ući na tržište rada.
diplomski sveučilišni studij – druga razina, uobičajeno traje dvije godine tijekom koje
studenti stječu 120 ects bodova. Manjina diplomskih studija u Republici Hrvatskoj izvodi se
kao jednogodišnji studij u kojem studenti stječu 60 ects bodova. Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i akademski naziv magistar odnosno magistra uz naznaku struke.
Iznimno, studenti koji završe studij u tehničkim znanostima stječu akademski naziv magistar inženjer odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke. Studenti koji su završili diplomski sveučilišni studij mogu se upisati na poslijediplomske studije ili mogu ući na tržište rada.
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – prva i druga razina, uobičajeno traje pet ili šest godina tijekom kojih studenti stječu 300 ili 360 ects bodova. Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i akademski naziv magistar odnosno magistra uz
naznaku struke. Iznimno, studenti koji završe diplomski sveučilišni studij medicine, stomatologije ili veterine stječu akademski naziv doktor odnosno doktorica uz naznaku struke.
Studenti koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij mogu se upisati na poslijediplomske studije ili mogu ući na tržište rada.

republika hrvatska
sveučilište u zagrebu
fakultet političkih znanosti

poslijediplomski specijalistički studij uobičajeno traje jednu ili dvije godine tijekom kojih studenti stječu 60 ili 120 ects bodova. Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i
akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica s naznakom struke.
Nazivi stečeni na poslijediplomskim specijalističkim studijima mogu se koristiti uz akademski naziv stečen na diplomskim sveučilišnim studijima.
Ustroj stručnih studija

8.5

kratki stručni studij uobičajeno traje dvije ili dvije i pol godine tijekom kojih studenti
stječu 120 ili 150 ects bodova. Po završetku studija studenti dobivaju svjedodžbu i stručni
naziv stručni pristupnik odnosno stručna pristupnica s naznakom struke. Studenti koji su
završili ovakve stručne studije mogu se upisati na više razine stručnih studija ili mogu ući
na tržište rada.
preddiplomski stručni studiji uobičajeno traju tri godine tijekom kojih studenti stječu
180 ects bodova. Manji se broj stručnih studija izvode kao četverogodišnji studiji tijekom
kojih studenti stječu 240 ects bodova. Po završetku studija studenti dobivaju diplomu i
stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea) s naznakom struke. Iznimno, studenti koji završe studij u tehničkim znanostima stječu stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odnosno stručna prvostupnica
(baccalaurea) inženjerka uz naznaku struke. Studenti koji su završili stručne studije mogu se
upisati na specijalističke diplomske stručne studije, diplomske sveučilišne studije pod uvjetima koje odredi sveučilište ili mogu ući na tržište rada.

Dopunska isprava o studiju načinjena je prema predlošku koji su razvili Europska komisija, Vijeće Europe i
unesco cepes. Svrha dopunske isprave jest pružanje dostatne količine nezavisnih podataka radi olakšanja
međunarodne transparentnosti i pravednog akademskog i stručnog priznavanja obrazovnih kvalifikacija
(diploma, stupnjeva, certifikata i dr.). Dopunska isprava sadrži opis prirode, razine, konteksta, sadržaja
i statusa studija koji je pohađala i uspješno završila osoba s izvornom ispravom o stečenoj kvalifikaciji.
Dopunska isprava ne sadrži vrijednosne sudove, izjave o jednakovrijednosti ili prijedloge za priznavanje.
Svih osam poglavlja mora biti popunjeno. Ako se pojedini dio ne ispunjava, potrebno je pružiti objašnjenje.

specijalistički diplomski stručni studij uobičajeno traje dvije godine tijekom kojih studenti stječu 120 ects bodova. Manji se broj specijalističkih diplomskih stručnih studija izvode kao jednogodišnji programi tijekom kojih studenti stječu 60 ects bodova. Ukupan broj
ects bodova koje studenti stječu tijekom prve i druge razine stručnih studija iznose najmanje 300. Po završetku specijalističkog diplomskog stručnog studija studenti dobivaju diplomu i stručni naziv stručni specijalist odnosno stručna specijalistica s naznakom struke.
Iznimno, studenti koji završe studij u tehničkim znanostima dobivaju naziv stručni specijalist inženjer odnosno stručna specijalistica inženjerka s naznakom struke, a studenti koji završe studij u području medicine, stomatologije ili veterine stječu stručni naziv diplomirani
odnosno diplomirana s naznakom struke. Studenti koji su završili stručne diplomske specijalističke studije mogu ući na tržište rada ili mogu, sukladno odlukama sveučilišta, polagati razlikovne ispite za završetak diplomskog sveučilišnog studija i upis na poslijediplomski
sveučilišni studij.
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podaci o kvalifikaciji

Uvjeti upisa na studij
8.6
Visoka učilišta samostalno određuju minimalne uvjete upisa na studije prve razine. Od akademske godine 2010./2011. kandidati upisuju studij prve razine visokog obrazovanja na javnim visokim učilištima temeljem rezultata položenih ispita državne mature i srednjoškolskog uspjeha, pri čemu visoka učilišta za svaki studijski program samostalno određuju ispite
državne mature koji se vrednuju za upis, način bodovanja i druge uvjete. Za kandidate starije
od 24 godine visoka učilišta mogu odrediti posebne uvjete upisa.
Minimalni uvjet za upis na diplomske sveučilišne studije jest završen preddiplomski sveučilišni studij. Sveučilište može omogućiti upis na ove studije i studentima koji su završili
stručne studije pod uvjetima koje samo odredi.
Minimalni uvjet za upis na specijalističke diplomske stručne studije jest završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij.
Minimalni uvjet za upis na poslijediplomske studije jest završetak odgovarajućeg diplomskog studija. Uobičajen uvjet za upis na ove studije jest završen diplomski sveučilišni studij.
Studenti koji su završili predbolonjske sveučilišne dodiplomske studije u trajanju od najmanje četiri akademske godine također se mogu prijaviti za upis na poslijediplomske sveučilišne studije.

2.1

naziv kvalifikacije

2.2

naziv studijskog programa

2.3

naziv i pravni status visokog učilišta koje dodjeljuje kvalifikaciju i akt kojim je

Sustav ocjenjivanja
Sustav ocjenjivanja u Republici Hrvatskoj sastoji se od pet ocjena:
5 – izvrstan,
4 – vrlo dobar,
3 – dobar,
2 – dovoljan,
1 – nedovoljan.
Minimalna prolazna ocjena jest 2 – dovoljan.

3.1

razina kvalifikacije

3.2

odobreno trajanje studija

3.3

potrebna obrazovna razina za upis na studij

8.7

Nacionalni kvalifikacijski okvir
8.8
Hrvatski kvalifikacijski okvir (hko) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici
Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i
kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama
kvalifikacija eqf-a i qf-ehea-e te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u
drugim zemljama. Primjena hko-a uređuje se Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
poslijediplomski sveučilišni studij – treća razina, uobičajeno traje tri godine. Po završet- (Narodne novine br. 22/2013).
ku studija studenti dobivaju diplomu i akademski stupanj doktora znanosti odnosno dokto- Više informacija o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru dostupno je na: http://
rice znanosti ili doktora umjetnosti odnosno doktorice umjetnosti uz naznaku znanstvenoga www.kvalifikacije.hr
ili umjetničkoga polja ili grane.

odobren studij

2.4

naziv i pravni status visokog učilišta koje izvodi studij (ako se razlikuje od 2.3)

2.5

jezik/jezici na kojemu je studij izveden
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4
4.1
4.2

Badanjak
Iva
2. srpnja 1991., Zagreb, Republika Hrvatska
0009061298

magistra novinarstva; mag. nov.
Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo, društvene znanosti,
usmjerenje: Politička komunikacija
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti. Javno visoko
učilište. Dopusnicu za diplomski sveučilišni studij novinarstva izdalo
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 15.
rujna 2005.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti. hrvatski

podaci o razini kvalifikacije

Diplomski sveučilišni studij
Dvogodišnji studij, 120 ECTS
Završen preddiplomski studij, 180 ECTS

podaci o sadržaju kvalifikacije i uspjehu
način izvođenja studija

Redoviti studij

zahtjevi studija i ishodi učenja
Dvogodišnji diplomski studij novinarstva napredna je razina studija koja omogućava studentima stjecanje metodoloških i istraživačkih znanja iz područja novinarstva, masovnih medija
i komunikacijskih znanosti, kao i profiliranje strukovnog interesa izborom usmjerenja u jednom od sljedećih područja: Mediji i novinarstvo, Odnosi s javnošću i Politička komunikacija.
Na prvoj godini diplomskog studija studenti produbljuju teorijska znanja iz područja masovnih medija i komunikacija stečena na preddiplomskom studiju, te stječu opća metodološka
znanja iz područja masovnih medija i komunikacija. Na drugoj godini diplomskog studija
studenti izabiru predmete iz tri ponuđena usmjerenja, a kombinacijom izbornih predmeta
mogu kreirati svoje uže usmjerenje. U prvom i drugom semestru studenti upisuju po četiri
obavezna predmeta, a u trećem i četvrtom po tri izborna predmeta. Ako studenti u trećem
i četvrtom semestru izaberu tri ponuđena predmeta iz određenog usmjerenja, stječu pravo
da im se u dopunskoj ispravi unese oznaka usmjerenja. Osim toga, tijekom četvrtog semestra studenti pišu diplomski rad koji brane pred mentorom pošto polože sve ispite. Uspješno obranjen diplomski rad (opsega od 12.000 do 15.000 riječi) pokazuje da su studenti na
preddiplomskoj razini usvojili opća znanja iz novinarstva i masovnih medija i komunikacija,
a na diplomskoj razini napredna teorijska i opća metodološka znanja iz područja masovnih
medija i komunikacija, kao i sadržaje iz biranih usmjerenja, potrebne za
samostalnu izradu završnog rada.
kognitivna znanja
— Studenti produbljuju teorijska i metodološka znanja iz novinarstva i masovnih medija
i komunikacija stečena na preddiplomskoj razini. Nadalje, studenti dobivaju detaljan

pregled teorijskih problema, znanstvenih istraživanja i dominantnih pristupa u
izučavanju masovnih medija i komunikacija, kao i detaljan pregled teorija, problema i
znanstvenih istraživanja unutar odabranih usmjerenja. Studenti su sposobni obraditi
medijski, odnosno komunikacijski aspekt nekoga društvenog događaja ili procesa.
intelektualne sposobnosti
— Studenti razvijaju sposobnost razumijevanja suvremenoga medijskog i
komunikacijskog okruženja, te sposobnost kritičke analize medijskih i komunikacijskih
procesa. Posebno se razvija svijest o mogućnostima, načinima i granicama utjecaja
znanstvenih spoznaja na suvremenu medijsku, komunikacijsku i novinarsku praksu.
istraživačke sposobnosti
— Studenti su sposobni samostalno obraditi pojedini medijski, komunikacijski ili
novinarski problem na znanstven način, sažimajući dosadašnje teorijske i istraživačke
spoznaje o predmetu istraživanja, te kreirajući vlastito, samostalno istraživanje
ograničena opsega u svrhu davanja odgovora na postavljeno istraživačko pitanje.
praktične sposobnosti
— Zahvaljujući poznavanju novinarskih i komunikacijskih vještina i razumijevanju
suvremenih medijskih i komunikacijskih procesa, studenti su osposobljeni za rad
u konvencionalnim i novim medijima, kao i agencijama za odnose s javnošću, te
agencijama za istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta. Osim toga, studenti
posjeduju znanja i vještine potrebne za analizu političkoga komuniciranja i izradu
komunikacijskih strategija, što ih osposobljava za rad u uredima i službama za odnose

s javnošću tijela javne uprave i drugih javnih ili privatnih institucija, nevladinih
organizacija te političkim strankama.

4.4

sustav ocjenjivanja i opis raspodjele ocjena, ako postoji

4.5

prosječna ocjena tijekom studija i razina uspjeha, ako postoji

podaci o programu, ocjene i ects bodovi

4.3
ukupan
datum
broj sati ects položenog
nastave bodovi
ispita
ocjena kolegij

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0

16.2.2018.
1.2.2018.
2.2.2018.
1.2.2018.
28.8.2018.
13.7.2018.
31.8.2018.
14.6.2018.
11.6.2018.
26.8.2019.
22.2.2019.
9.7.2019.
22.2.2019.

550 22.0 17.9.2019.
60 7.0 19.6.2019.

4
2
4
5
4
2
5
4
4
4
4
4
2

Interkulturalna komunikacija i medijacija
Metode istraživanja medijskog teksta
Mediji i publike
Figure političkog diskursa
Hrvatski kao medijski jezik
Pravo javnih medija
Teorije masovne komunikacije
Metode istraživanja medijskih publika
Umijeće intervjua
Političko ponašanje
Television News in Multimedia Environment
Cyberpolitika
Latinska Amerika u međunarodnim
odnosima / e- kolegij
5 Diplomski rad
5 Pop politics

5

Na svim predmetima na diplomskom studiju traži se kontinuitet u
pohađanju nastave. Znanje se provjerava putem kolokvija, seminarskih
podnesaka, prezentacija i završnih ispita. Svaka navedena aktivnost donosi bodove (ili ocjene) koji u konačnici čine ocjenu iz dotičnog predmeta
Težinski prosjek ocjena: 4.008
cum laude (s pohvalom)

uporaba kvalifikacije

5.1

pristup daljnjim razinama studija

5.2

mogućnost zapošljavanja i profesionalni status, ako postoji

6

Pošto završi diplomski studij i prikupi 120 ECTS bodova, student na temelju prosjeka ocjena može steći pravo upisa na poslijediplomski specijalistički i sveučilišni (doktorski) studij na Fakultetu političkih znanosti.
Uvjete za upis na poslijediplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti se akademskim nazivom
magistra/ magistre novinarstva i izvršavati stručne poslove u različitim
institucijama političkoga i društvenoga života.

dodatne informacije

6.1

dodatne informacije

6.2

izvori dodatnih informacija

—
www.fpzg.unizg.hr

dodatni ects bodovi

1

0.0

Erasmus+ program stručne prakse, DOREA Institut
za edukaciju WTF, Limassol, Cipar, 17.06.2019. 24.08.2019.

7

ukupno ects bodova
datum početka studija – datum dovršetka studija
broj isprave o završetku studija
naziv diplomskog rada; mentor; datum obrane

120
1. listopada 2017.–17. rujna 2019.
1325/DN/19
Izvještavanje portala jutarnji.hr, vecernji.hr i 24sata.hr o LGBT
temama; dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki; 17. rujna 2019.

7.1

ovjera dopunske isprave o studiju

mjesto i datum

Zagreb, 15. veljače 2020.

7.2

ime i potpis

prof. dr. sc. Zoran Kurelić

7.3

funkcija potpisnika

Dekan fakulteta

7.4 pečat

