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IZMJENE I DOPUNE POPISA
AKADEMSKIH NAZIVA, AKADEMSKIH STUPNJEVA I NJIHOVIH KRATICA
Naziv studijskog
programa

Vrsta studijskog
programa

ECTS

Trajanje

Matematika; smjer: matematički, računarski,
primijenjena matematika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) matematike

Graditeljstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
mag. ing.
inženjer/inženjerka građevinarstva aedif.

Multimedija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra multimedijske i mag. ing.
gra čke tehnologije
techn. graph.

Kemijska tehnologija; smjerovi: Materijali i zaštita diplomski
okoliša
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/
inženjerka kemijskog inženjerstva

Izvođač

Stečeni naziv

Kratica

1. PRIRODNE ZNANOSTI
1.01. Matematika
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovnomatematički fakultet

univ. bacc.
math.

2. TEHNIČKE ZNANOSTI
2.05. Građevinarstvo
Sveučilište Sjever
2.06. Gra čka tehnologija
Sveučilište Sjever
2.07. Kemijsko inženjerstvo
Sveučilište u Splitu, Kemijskotehnološki fakultet

mag. ing.
cheming.

2.09. Računarstvo
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Fakultet elektrotehnike, računarstva i Automobilsko računarstvo i komunikacije
informacijskih tehnologija Osijek

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
mag. ing.
inženjer/inženjerka automobilskog comp. et
računarstva i komunikacija
comm. techn.

Sveučilište u Dubrovniku

Primijenjeno/poslovno računarstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/
inženjerka računarstva

mag. ing.
comp.

Strojarstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/
inženjerka strojarstva

mag. ing.
mech.

Promet

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje tehničkih znanosti, polje dr. sc.
tehnologija prometa i transport

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje tehničkih znanosti, polje dr. sc.
tehnologija prometa i transport

Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i poslijediplomski
računarstva
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje tehničkih znanosti, polje dr. sc.
elektrotehnika

2.11. Strojarstvo
Sveučilište Sjever
2.12. Tehnologija prometa i transport
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet
prometnih znanosti

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Tehnologija u pomorstvu
2.15. Temeljne tehničke znanosti
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti
Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet i
Filozofski fakultet u suradnji i
Vojno pomorstvo; smjerovi: Vojna nautika, Vojno
Hrvatsko vojno učilište »Dr. Franjo
brodostrojarstvo
Tuđman«

integrirani
preddiplomski i
diplomski
sveučilišni studij

300

5

magistar/magistra
inženjer/inženjerka vojnog
pomorstva

mag. ing. nav.
milit.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Fakultet organizacije i informatike,
Fakultet političkih znanosti, Fakultet
Vojno inženjerstvo
strojarstva i brodogradnje, Medicinski
fakultet, Stomatološki fakultet u
suradnji sa Hrvatskim vojnim
učilištem »Dr. Franjo Tuđman«

zajednički
diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
inženjer/inženjerka vojnog
inženjerstva

mag. ing.
milit.

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički
fakultet

Inženjerstvo okoliša

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje tehničkih znanosti, polje
dr. sc.
interdisciplinarne tehničke
znanosti

Fizioterapija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) zioterapije

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti
Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

univ. bacc.
physioth.

Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

Sestrinstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) sestrinstva

univ. bacc.
med. techn.

Sveučilište u Zadru

Sestrinstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) sestrinstva

univ. bacc.
med. techn.

Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

Sestrinstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med.
techn.

Sveučilište u Zadru

Sestrinstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med.
techn.

Sveučilište Sjever

Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med.
techn.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna
medicina

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
anesteziologije, reanimatologije i
intenzivne medicine

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Dječja kirurgija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
dječje kirurgije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Gastroenterologija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
gastroenterologije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Javnozdravstvena medicina

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
javnozdravstvene medicine

univ. mag.
med.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Kardiologija
Medicinski fakultet

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
kardiologije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Kardiotorakalna kirurgija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
kardiotorakalne kirurgije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Klinička farmakologija s toksikologijom

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
kliničke farmakologije s
toksikologijom

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Laboratorijska imunologija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
laboratorijske imunologije

univ. mag.
med.

Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

Neurologija

poslijediplomski
specijalistički
studiji

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
neurologije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Neurokirurgija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
neurokirurgije

univ. mag.
med.

Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

Oalmologija s optometrijom

poslijediplomski
specijalistički
studiji

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
oalmologije i optometrije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Opća kirurgija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
opće kirurgije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
plastične, rekonstrukcijske i
estetske kirurgije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Psihijatrija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
psihijatrije

univ. mag.
med.

Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek

Psihijatrija

poslijediplomski
specijalistički
studiji

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
psihijatrije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Reumatologija

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/ magistra
reumatologije

univ. mag.
med.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski
fakultet

Transfuzijska medicina

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
transfuzijske medicine

univ. mag.
med.

Dentalna higijena

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica dentalne higijene

univ. bacc.
dent. hig.

Dentalna medicina

integrirani
preddiplomski i
diplomski
sveučilišni

360

6

doktor/doktorica dentalne
medicine

dr. med. dent.

Fitomedicina

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) inženjer/ inženjerka
tomedicine

univ. bacc.
ing. agr.

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za
Ekologija i zaštita mora
studije mora

diplomski studij

120

2

magistar/magistra
inženjer/inženjerka ekologije i
zaštite mora

mag. ing.
oecol. et prot.
mar.

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski
fakultet

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar / magistra obnovljivih
izvora energije u poljoprivredi

mag. ing. agr.

Fitomedicina

poslijediplomski
specijalistički
studij

1

sveučilišni/a
specijalist/specijalistica
tomedicine

univ. spec.
agr.

3.05. Dentalna medicina
Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek
Fakultet za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
4.01. Poljoprivreda (Agronomija)
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski
fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Agronomski
fakultet
5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

60

5.01. Ekonomija
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet

Poslovna ekonomija, smjer: Management na
engleskom jeziku

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet

Poslovna ekonomija, smjer: Marketing na
engleskom jeziku

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet

Poslovna ekonomija, smjer: Menadžerska
informatika na engleskom jeziku (Managerial
Informatics)

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet

Poslovna ekonomija, smjer: Trgovina na
engleskom jeziku

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište Sjever

Poduzetništvo i EU fondovi

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a
univ. spec.
specijalist/specijalistica ekonomije oec.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski
fakultet

Tržište nekretnina

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a
univ. spec.
specijalist/specijalistica ekonomije oec.

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje društvenih znanosti,
polje ekonomija

dr.sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Informatologija (dvopredmetni)
Filozofski fakultet

preddiplomski
sveučilišni studij

90

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica informatologije

univ. bacc.
informatol.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski
fakultet

Informacijske i komunikacijske znanosti

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje društvenih znanosti,
polje informacijske i
komunikacijske znanosti

dr. sc.

Sveučilište Sjever

Mediji i komunikacija

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje društvenih znanosti,
polje informacijske i
komunikacijske znanosti

dr. sc.

Kineziologija, smjerovi: Kineziologija u edukaciji i
Atletika, Kineziologija u edukaciji i Fitnes,
Kineziologija u edukaciji i Hrvanje, Kineziologija
u edukaciji i Jedrenje, Kineziologija u edukaciji i
Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo,
Kineziologija u edukaciji i Kajakaštvo,
Kineziologija u edukaciji i Kineziološka rekreacija,
Kineziologija u edukaciji i Kineziterapija,
Kineziologija u edukaciji i Kondicijska priprema
sportaša, Kineziologija u edukaciji i Košarka,
Kineziologija u edukaciji i Nogomet, Kineziologija
u edukaciji i Odbojka, Kineziologija u edukaciji i
Osnove kineziološke transformacije, Kineziologija
u edukaciji i Ples, Kineziologija u edukaciji i
Plivanje, Kineziologija u edukaciji i Ritmička
gimnastika, Kineziologija u edukaciji i Rukomet,
Kineziologija u edukaciji i Skijanje, Kineziologija
u edukaciji i Sportska gimnastika, Kineziologija u
edukaciji i sportski menadžment, Kineziologija u
edukaciji i Tenis, Kineziologija u edukaciji i
Veslanje

integrirani
preddiplomski i
diplomski
sveučilišni studij

300

5

magistar/magistra kineziologije uz
mag. cin.
navođenje naziva smjera

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kineziološke
edukacije

zajednički
diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra vojnog vođenja i mag. art.
upravljanja
milit.

Sveučilište J. Dobrile u Puli, Sveučilište
Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment
Sjever
5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti

5.10. Kineziologija

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki
fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Fakultet za odgojne i obrazovne
Kineziološka edukacija
znanosti

mag. cin.

5.13. Sigurnosne i obrambene znanosti
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Fakultet organizacije i informatike,
Fakultet političkih znanosti, Fakultet
prometnih znanosti, Fakultet
Vojno vođenje i upravljanje
strojarstva i brodogradnje, Medicinski
fakultet, Stomatološki fakultet u
suradnji sa Hrvatskim vojnim
učilištem »Dr. Franjo Tuđman«
6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
6.02. Teologija
Sveučilište u Zagrebu, Katolički
bogoslovni fakultet

Preddiplomski sveučilišni studij Teološkoreligijske znanosti

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica teološko-religijske
znanosti

univ. bacc.
theol.-relig.

Sveučilište u Zagrebu, Katolički
bogoslovni fakultet

Licencijatski i doktorski studij teologije

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
područje humanističkih znanosti,
polje teologija

lic. theol. / dr.
sc.

Sveučilište u Zadru

Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu
preddiplomski
(Language and Communication in a Multilingual
sveučilišni studij
Society) (dvopredmetni)

90

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) lingvistike

univ. bacc.
ling.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

90

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) engleskoga jezika i
književnosti

univ. bacc.
philol. angl.

Sveučilište u Zadru

Prevoditeljski studije talijanistike (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra talijanske
lologije

mag. philol.
Ital.

Sveučilište u Zadru

Prevoditeljski studije talijanistike

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra talijanske
lologije

mag. philol.
Ital.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski
fakultet

Romistika (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra romistike

mag. rom.

6.03. Filologija

6.05. Povijest umjetnosti
Povijest umjetnosti: opći smjer

diplomski
sveučilišni studij

60

2

magistar/magistra povijesti
umjetnosti

mag. hist. art.

Arheologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

90

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) arheologije

univ. bacc.
archeol.

Jezična i interkulturna medijacija

preddiplomski
sveučilišni studij

90

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
univ. bacc.
baccalaurea) jezične i interkulturne mediat. ling.
medijacije

Sveučilište u Zagrebu, Katoličko
bogoslovni fakultet

Crkvena glazba; glazbena pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra muzike

mag. mus.
eccl.

Sveučilište u Zagrebu, Katoličko
bogoslovni fakultet

Crkvena glazba – gregorijanika

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra muzike

mag. mus.
eccl.

Sveučilište u Zagrebu, Muzička
akademija

Poslijediplomski specijalistički umjetnički studij
za izvođače

poslijediplomski
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a
specijalist/specijalistica muzike

univ. spec.
mus.

Sveučilište u Zadru
6.07. Arheologija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.03. Glazbena umjetnost

7.04. Likovne umjetnosti
Sveučilište u Dubrovniku

Konzervacija – restauracija; smjerovi: drvo, papir, preddiplomski
180
tekstil, metal, keramika
sveučilišni studij

3

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) konzervacije i
restauracije

univ. bacc.
art.

Sveučilište u Dubrovniku

Konzervacija – restauracija; smjerovi: drvo, papir, diplomski
120
tekstil, metal, keramika
sveučilišni studij

2

magistar/magistra konzervacije i
restauracije

mag. art.

2

sveučilišni/a specijalist/ica
kreativne terapije

univ. spec.
art. therap.

univ. bacc.
turism. cult.
et philol. ital.

7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Kreativne terapije; smjerovi: Art terapija, Terapija
Akademija za umjetnost i kulturu u
pokretom i plesom, Muzikoterapija,
Osijeku u suradnji s Medicinskim
Dramaterapija
fakultetom, Osijek

poslijediplomski
specijalistički
120
studij

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/
baccalaurea) kulture i turizma i
talijanskog jezika i kulture

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

poslijediplomski
Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje
specijalistički
odgojno obrazovnih ustanova
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica vođenja
univ. spec.
i upravljanja odgojno-obrazovnom
educ.
ustanovom

Sveučilište u Zadru

Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom
ustanovom

poslijediplomski
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/ica vođenja
univ. spec.
i upravljanja odgojno-obrazovnom
educ.
ustanovom

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet za interdisciplinarne,
talijanske i kulturološke studije

Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura
(dvopredmetni)

8.05. Obrazovne znanosti

Klasa: 602-04/19-05/7
Urbroj: 380-230/071-19-4
Zadar, 6. svibnja 2019.
Predsjednica Rektorskoga zbora RH
Rektorica Sveučilišta u Zadru
prof. dr. sc. Dijana Vican, v. r.

