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Trajanj
e

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra kemije

mag. chem.

Fizika – geozika;
smjerovi: Seizmologija i diplomski
Prirodoslovno-matematički
zika čvrste zemlje,
sveučilišni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Meteorologija i zička studij
oceanograja

120

2

magistar/magistra zike – geozike

mag. phys.
geophys.

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) struke
znanosti o okolišu

univ. bacc.
oecol.

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
tehničkih znanosti odgovarajuće polje
(određeno matičnom strukom);
doktor/doktorica znanosti, područje
prirodnih znanosti odgovarajuće polje
(određeno matičnom strukom)

dr. sc.

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
gračke tehnologije

mag. ing.
techn. graph.

Izvođač

Naziv

Vrsta SP

Stečeni naziv

KRATICA

1. PRIRODNE ZNANOSTI
1.04. Kemija
Sveučilište J. J. Strossmayera u
Kemija, smjer:
Osijeku, Odjel za
istraživački
kemiju

1.07. Interdisciplinarne prirodne znanosti
Prirodoslovno-matematički
Znanosti o okolišu
fakultet Sveučilišta u Zagrebu

preddiplomski
sveučilišni
studij

2. TEHNIČKE ZNANOSTI
Primijenjene
poslijediploms
Rudarsko-geološko-nani
geoznanosti, rudarsko i ki sveučilišni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
nano inženjerstvo
studij
2.01. Arhitektura i urbanizam
Građevinski fakultet Sveučilišta J.
Arhitektura i urbanizam
J. Strossmayer u Osijeku

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica
(baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka
arhitekture i urbanizma

univ. bacc. ing.
arch.

2.06. Gračka tehnologija
Sveučilište Sjever

Ambalaža

2.12. Tehnologija prometa i transport
Sveučilište Sjever

Održiva mobilnost i
logistika

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
održive mobilnosti i logistike

mag. ing. traﬀ.

Pomorski fakultet Sveučilišta
u Splitu

Pomorske
elektrotehničke i
informatičke
tehnologije

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
elektrotehničkih i informatičkih
tehnologija

mag. ing. el.

univ. bacc. ing.
polytechn.

2.15. Temeljne tehničke znanosti
Sveučilište u Rijeci

Politehnika

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

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

Fakultet elektrotehnike i
računarstva Sveučilišta u
Zagrebu

Elektrotehnika i
računarstvo

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
tehničkih znanosti

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

dr. sc.

Geotehnički fakultet, Varaždin
Inženjerstvo okoliša
Sveučilišta u Zagrebu

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra inženjer/ inženjerka
inženjerstva okoliša

Strojarstvo,
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet
brodogradnja,
strojarstva i brodogradnje,
zrakoplovstvo,
Metalurški fakultet
metalurgija

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
tehničkih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta
Fizioterapija
J. J. Strossmayer u Osijeku

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) zioterapije

univ. bacc.
physioth.

Hrvatsko katoličko sveučilište,
Sestrinstvo
Zagreb

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva

univ. bacc.
med. techn.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet
zdravstvenih studija,
Medicinski fakultet, Filozofski
Klinički nutricionizam
fakultet u Rijeci, Fakultet za
menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu Opatija

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra kliničkog
nutricionizma

univ. mag.
med.

Hrvatsko katoličko sveučilište,
Sestrinstvo
Zagreb

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra sestrinstva

mag. med.
techn.

Anesteziologija,
Medicinski fakultet Sveučilišta
reanimatologija i
u Rijeci
intenzivna medicina

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

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

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta Dermatologija i
u Zagrebu
venerologija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
dermatologije i venerologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta Endokrinologija i
u Rijeci
dijabetologija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
endokrinologije i dijabetologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta Fetalna medicina i
u Zagrebu
opstetricija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra fetalne
medicine i opstetricije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Gastroenterologija
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
gastroenterologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Hitna medicina
u Zagrebu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra hitne
medicine

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Hitna medicina
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra hitne
medicine

univ. mag.
med.

poslijediploms
Medicinski fakultet Sveučilišta
ki
Internistička onkologija
u Rijeci
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
internističke onkologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Kardiologija
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
kardiologije

univ. mag.
med.

Klinička farmakologija s
Medicinski fakultet Sveučilišta toksikologijom:
u Rijeci
ispitivanje i primjena
lijekova

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra kliničke
farmakologije s toksikologijom

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Klinička radiologija
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra kliničke
radiologije

univ. mag.
med.

mag. ing. amb.

dr. sc.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
3.02. Kliničke medicinske znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta
Neurologija
u Zagrebu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
neurologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta Oalmologija i
J. J. Strossmayer u Osijeku
optometrija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
oalmologije i optometrije

univ. mag.
med.

poslijediploms
Medicinski fakultet Sveučilišta
ki
Opća interna medicina
u Rijeci
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra interne
medicine

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Opća kirurgija
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra opće
kirurgije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Psihijatrija
J. J. Strossmayer u Osijeku

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
psihijatrije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Pulmologija
u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
pulmologije

univ. mag.
med.

Medicinski fakultet Sveučilišta Školska i adolescentna
u Zagrebu
medicina

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra školske i
adolescentne medicine

univ. mag.
med.

poslijediploms
Medicinski fakultet Sveučilišta Ultrazvuk u ginekologiji ki
u Zagrebu
i porodništvu
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
ultrazvuka u ginekologiji i porodništvu

univ. mag.
med.

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
biomedicine i zdravstva

Veterinarski fakultet, Zagreb

Higijena i tehnologija
hrane životinjskog
podrijetla

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra higijene
i tehnologije hrane životinjskog
podrijetla

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

poslijediploms
Menadžment
ki
reprodukcijskog
specijalistički
zdravlja mliječnih krava
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
menadžmenta reprodukcijskog zdravlja
mliječnih krava

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

Mikrobiologija i
epizootiologija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
mikrobiologije i epizootiologije

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

Provedba veterinarskih
postupaka sigurnosti
hrane u klaoničkom
objektu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
provedbe veterinarskih postupaka
sigurnosti hrane

univ. mag.
med. vet.

Sanitacija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
sanitacije

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

Sudsko veterinarstvo

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra sudskog
veterinarstva

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

Teriogenologija
domaćih sisavaca

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
teriogenologije

univ. mag.
med. vet.

Veterinarski fakultet, Zagreb

poslijediploms
Uzgoj i patologija
ki
laboratorijskih životinja specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
laboratorijskih životinja

univ. mag.
med. vet.

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
poslijediploms
Medicinski fakultet Sveučilišta Zdravstveno i ekološko
ki sveučilišni
u Rijeci
inženjerstvo
studij

dr. sc.

3.04. Veterinarska medicina

Veterinarski fakultet, Zagreb

3.05. Dentalna medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta
Dentalna higijena
J. J. Strossmayer u Osijeku

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
dentalne higijene

univ. bacc.
dent. hig.

Medicinski fakultet Sveučilišta
Dentalna medicina
J. J. Strossmayer u Osijeku

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

360

6

doktor/doktorica dentalne medicine

dr. med. dent.

Stomatološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

Dentalna medicina na
engleskom jeziku

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

360

6

doktor/doktorica dentalne medicine

dr. med. dent.

Stomatološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

poslijediploms
ki
Dentalna implantologija
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a magistar/magistra
dentalne implantologije

univ. mag.
med. dent.

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

300

5

magistar/magistra medicinske
biokemije i laboratorijske medicine

mag. med.
biochem.

Biotehnologija i
bioprocesno
Prehrambeno-biotehnološki inženjerstvo,
fakultet Sveučilišta u Zagrebu prehrambena
tehnologija i
nutricionizam

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
biotehničkih znanosti, odgovarajuće
polje (određeno matičnom strukom)

dr. sc.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Šumarstvo i drvna
Zagrebu
tehnologija

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
biotehničkih znanosti

dr. sc.

Poslovna ekonomija;
smjerovi: Turizam,
preddiplomski
Marketing,
sveučilišni
Međunarodna trgovina, studij
IT menadžment

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) poslovne
ekonomije

Ekonomski fakultet Sveučilišta
Ekonomija
u Zagrebu

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

300

5

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Ekonomski fakultet Sveučilišta
Poslovna ekonomija
u Zagrebu

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

300

5

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Upravljanje ljudskim
potencijalima

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
upravljanja ljudskim potencijalima

univ. spec. oec.

Ekonomski fakultet Sveučilišta
Menadžment prodaje
u Zagrebu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
menadžmenta prodaje

univ. spec. oec.

poslijediploms
Ekonomski fakultet Sveučilišta Menadžment sigurnosti ki
u Rijeci
u EU
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
menadžmenta sigurnosti

univ. spec. oec.

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti

dr. sc.

3.06. Farmacija
Farmaceutsko-biokemijski
Medicinska biokemija
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI
5.01. Ekonomija

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet Sveučilišta Ekonomija i globalna
u Zagrebu
sigurnost

univ. bacc. oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u
Puli; University of West
Hungary, Sopron; University
Međunarodni
of Economics in Bratislava;
ekonomski odnosi i
Faculty of International
menadžment
Relations, Bratislava;
University of Applied Science
Burgenland, Eisenstadt

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje ekonomija

diplomski
sveučilišni
studij

120

3

magistar/magistra međunarodnih
odnosa i diplomacije

mag. rel. int.

diplomski
sveučilišni
studij

60

2

magistar/magistra informacijske
tehnologije

mag. inf.

Informatika; smjerovi:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Informatika i Nastavni
smjer informatike

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra informatike;
magistar/magistra edukacije
informatike

mag. inf.; mag.
educ. inf.

Filozofski fakultet Sveučilišta
J. J. Strossmayer u Osijeku

Informatologija
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni
studij

60

2

magistar/magistra informatologije

Sveučilište Sjever

Novinarstvo

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra novinarstva

Sveučilište u Rijeci

Politehnika i
informatika; smjer:
nastavnički

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra edukacije politehnike
i informatike

Sveučilište u Zadru

Društvo znanja i
prijenos informacija

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje
informacijskih i komunikacijskih
znanosti

Sociologija
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

Združeni studij:
Sveučilište u Zadru,
Sveučilište u Grazu, Sveučilište Kulturna sociologija
u Trentu,
Sveučilište Masaryk u Brnu

Diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra sociologije

Pravni fakultet Sveučilišta u
Zagrebu

Socijalni rad i razvoj
zajednice

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
socijalnog rada i razvoja zajednice

univ. spec. act.
soc.

Filozofski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu

Doktorski studij
sociologije

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje sociologija

dr. sc.

Kvaliteta u odgoju i
obrazovanju

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje pedagogija

dr. sc.

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje logopedija

dr. sc.

dr. sc.

5.03. Politolotija
Sveučilište u Zadru i Libertas
Međunarodno sveučilište

Međunarodni odnosi i
diplomacija

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti
Filozofski fakultet Sveučilišta
J. J. Strossmayer u Osijeku

Informacijske
tehnologije
(dvopredmetni)

mag.
informatol.
mag. nov.
mag. educ.
polytechn. et
inf.
dr. sc.

5.05. Sociologija
Filozofski fakultet Sveučilišta
J. J. Strossmayer u Osijeku

univ. bacc. soc.

mag. soc.

5.07. Pedagogija
Sveučilište u Zadru
5.09. Logopedija
Edukacijsko-rehabilitacijski
Poremećaji jezika,
fakultet Sveučilišta u Zagrebu govora i slušanja
5.10. Kineziologija
Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti, Osijek

Kineziologija

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

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

univ. bacc. cin.

Kineziološki fakultet, Zagreb

Doktorski studij
kineziologije

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
društvenih znanosti, polje kineziologija

dr. sc.

Socijalni rad

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) socijalnog
rada

5.12. Socijalne djelatnosti
Pravni fakultet Sveučilišta u
Zagrebu

5.14. Interdisciplinarne društvene znanosti

univ. bacc. act.
soc.

Sveučilište u Zagrebu

Upravljanje krizama

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

Sveučilište u Zadru i Libertas
Međunarodno sveučilište

Poslijediplomski
sveučilišni (doktorski)
studij Međunarodni
odnosi

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja
društvenih znanosti, polje
interdisciplinarne društvene znanosti

Filozoja
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

sveučililišni/a
prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) lozoje

Teološko-katehetski
studij (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni
studij

60

2

sveučilišni/a magistar/magistra
katehetike

mag. catech.

Sveučilište u Zadru

Anglistika
(dvopredmetni)

Preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

univ. bacc.
philol. angl.

Sveučilište u Zadru

Anglistika
(dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički,
znanstveni

Diplomski
sveučilišni
studij

60

2

magistar/magistra engleskog jezika i
književnosti; magistar/magistra
edukacije engleskog jezika i
književnosti

mag. philol.
angl.; mag.
educ. philol.
angl.

Sveučilište u Zadru

Francuski jezik i
Diplomski
književnost
sveučilišni
(dvopredmetni); smjer:
studij
nastavnički

60

2

magistar/magistra edukacije francuskog
jezika i književnosti

mag. educ.
philol. franc.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Japanski jezik i kultura
(jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

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

univ. bacc.
philol. iapon.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Japanski jezik i kultura
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

univ. bacc.
philol. iapon.

Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu

Latinski jezik
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

univ. bacc.
philol. lat.

Sveučilište u Zadru

Lingvistika
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni
studij

60

2

magistar/magistra lingvistike

mag. ling.

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
upravljanja krizama

univ. spec.
admin. chris.

dr. sc.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI
6.01. Filozoja
Filozofski fakultet Družbe
Isusove, Zagreb

univ. bacc. phil.

6.02. Teologija
Sveučilište u Zadru
6.03. Filologija

6.04. Povijest
doktor/doktorica znanosti, područje
humanističkih znanosti, polje povijest;

Jadran – poveznica među poslijediplomski
kontinentima
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Povijest umjetnosti
diplomski
(dvopredmetni); smjer: sveučilišni
nastavnički
studij

60

2

magistar/magistra edukacije povijesti
umjetnosti

mag. educ. hist.
art.

Sveučilište u Zadru

Povijest umjetnosti;
smjerovi: znanstveni,
konzervatorski i
muzejsko-galerijski

120

2

magistar/magistra povijesti umjetnosti

mag. hist. art.

poslijediploms
Humanističke znanosti ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
humanističkih znanosti, odgovarajuće
polje (određeno matičnom strukom)

dr. sc.

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

300

5

magistar/magistra glazbene pedagogije

mag. mus.

Sveučilište u Zadru

doktor/doktorica znanosti, interdisciplinarna
područja znanosti, polje geograja

dr. sc.

6.04. Povijest umjetnosti

diplomski
sveučilišni
studij

6.10. Interdisciplinarne humanističke znanosti
Sveučilište u Zadru
7. UMJETNIČKO PODRUČJE
7.03. Glazbena umjetnost
Muzička akademija Sveučilišta
Glazbena pedagogija
u Zagrebu

Muzička akademija Sveučilišta Glazbena pedagogija
u Zagrebu
(dvopredmetni)

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

150

5

magistar/magistra glazbene pedagogije

mag. mus.

Muzička akademija Sveučilišta
Teorija glazbe
u Zagrebu

integrirani
preddiplomski
i diplomski
sveučilišni
studij

300

5

magistar/magistra teorije glazbe

mag. mus.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Klasična harmonika

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/ specijalistica
klasične harmonike

univ. spec. mus.

Dizajn vizualnih
komunikacija

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra dizajna vizualnih
komunikacija

mag. art.

Medijski dizajn

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra medijskog dizajna

mag. art.

Baletna pedagogija

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica
(baccalaureus/ baccalaurea) baletne
pedagogije

120

2

magistar/magistra vizualnih
komunikacija i gračkog dizajna

7.04. Likovne umjetnosti
Umjetnička akademija
Sveučilišta u Splitu
7.05. Primijenjena umjetnost
Sveučilište Sjever
7.06. Plesna umjetnost
Akademija dramske
umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu

univ. educ.
bacc. art.

7.07. Dizajn
diplomski
Akademija primijenjenih
Vizualne komunikacije i
sveučilišni
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci grački dizajn
studij

mag. art.

7.09. Interdisciplinarno umjetničko polje
Akademija primijenjenih
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

sveučilišni/a

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Akademija primijenjenih
Gluma, mediji, kultura
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
glume, medija i kulture

univ. spec. art.

Kreativne terapije;
Sveučilište J. J. Strossmayera u
smjerovi: Art terapija,
Osijeku, Umjetnička
Terapija pokretom i
akademija u suradnji s
plesom, Muzikoterapija,
Medicinskim fakultetom
Dramaterapija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kreativne terapije

univ. spec. art.

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) podvodnih
znanosti i tehnologija

univ. bacc.
submar. techn.

Sveučilište u Zagrebu,
Ekonomski fakultet, Fakultet
političkih znanosti, Filozofski
fakultet, Pravni fakultet i
Diplomacija
Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova Republike
Hrvatske – Diplomatska
akademija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
diplomacije

univ. spec.
diplom.

Sveučilište u Zagrebu, Pravni
fakultet, Prehrambenobiotehnološki fakultet,
Medicinski fakultet, Tekstilnotehnološki fakultet,
Ekonomski fakultet, Fakultet
Intelektualno vlasništvo
elektrotehnike i računarstva,
Arhitektonski fakultet,
Akademija dramske
umjetnosti, Akademija
likovnih umjetnosti, Muzička
akademija

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
intelektualnog vlasništva

univ. spec.
intel. prop.

Gluma i mediji

prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) glume i medija

univ. spec. art.

8.00. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Sveučilište u Zadru, Odjel za
ekologiju, agronomiju i
akvakulturu

Podvodne znanosti i
tehnologije

Sveučilište u Zagrebu

poslijediploms
Priprema i provedba EU ki
projekata
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
pripreme i provedbe EU projekata

univ. spec. stud.
eur.

8.02. Geograja
Sveučilište u Zadru

Geograja
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

univ. bacc.
geogr.

Sveučilište u Zadru

preddiplomski
Primijenjena geograja
sveučilišni
(jednopredmetni)
studij

180

3

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

univ. bacc.
geogr.

Sveučilište u Zadru

diplomski
Primijenjena geograja
sveučilišni
(jednopredmetni)
studij

120

2

magistar/magistra geograje

mag. geogr.

Sveučilište u Zadru

Geograja; nastavnički
smjer (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni
studij

60

2

magistar/magistra edukacije geograje

mag. educ.
geogr.

3

doktor/doktorica znanosti,
interdisciplinarna područja znanosti,
polje geograja

Doktorski studij
Prirodoslovno-matematički
geograje: prostor,
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
regija, okoliš, pejzaž

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

dr. sc.

8.04. Kroatologija
Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu

Kroatologija
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni
studij

90

3

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

univ. bacc.
croat.

Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu

Kroatologija

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

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

univ. bacc.
croat.

Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu

diplomski
Kroatologija; smjerovi:
sveučilišni
znanstveni, nastavnički
studij

120

2

magistar/magistra/magistra
kroatologije;
magistar/magistra/magistra edukacije
kroatologije

mag. croat.;
mag. educ.
croat.

Hrvatski studiji Sveučilišta u
Zagrebu

Kroatologija

180

3

doktor/doktorica znanosti, područje
humanističkih znanosti, polje
kroatologija

dr. sc.

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

8.05. Obrazovne znanosti (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti)
preddiplomski
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rani i predškolski odgoj
sveučilišni
Rijeci
i obrazovanje
studij
Sveučilište u Zadru

diplomski
Rani i predškolski odgoj
sveučilišni
i obrazovanje
studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja

univ. bacc.
praesc. educ.

120

2

magistar/magistra ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja

mag. praesc.
educ.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u
Cjeloživotno učenje
Zagrebu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
cjeloživotnog učenja

univ. spec.
educ.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u
Dramska pedagogija
Zagrebu

poslijediploms
ki
specijalistički
studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
dramske pedagogije

univ. spec. art.

8.07. Biotehnologija u biomedicini (prirodno područje, biomedicina i zdravstvo, biotehničko područje)
Sveučilište u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju

Biotehnologija i
istraživanje lijekova

preddiplomski
sveučilišni
studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea)
biotehnologije i istraživanja lijekova

univ. bacc.
biotechn.
pharm.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju

Istraživanje i razvoj
lijekova

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra istraživanja i razvoja
lijekova

mag. pharm.
inv.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju

Medicinska kemija

diplomski
sveučilišni
studij

120

2

magistar/magistra medicinske kemije

mag. med.
chem.

Sveučilište u Rijeci, Odjel za
biotehnologiju

Medicinska kemija

poslijediploms
ki sveučilišni
studij

180

3

doktor/doktorica znanosti,
interdisciplinarna područja znanosti,
polje biotehnologija u biomedicini

dr. sc.
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