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DJELATNICI ODJELA: 

 

 Dr. sc. Nada Bulić, izv. profesorica  

 Dr. sc. Diana Sorić, izv. profesorica 

 Dr. sc. Anita Bartulović, docentica  

 Dr. sc. Linda Mijić, docentica 

 Dr. sc. Teuta Serreqi Jurić, docentica 

 Dr. sc. Ankica Bralić, poslijedoktorandica 

 Dr. sc. Sabira Hajdarević, predavačica  

 Dr. sc. Zvonko Liović, predavač 

 Mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas, predavačica 

KONTAKTI: 

 

PROČELNICA: 

Izv. prof. dr. sc. Diana Sorić 

Tel. 023/200-551 

E-mail: disoric@unizd.hr 

 

TAJNICA: 

Vilma Kotlar 

Tel. 023/200-517 

E-mail: vkotlar@unizd.hr 

 

 

 
 

 
 

 

 

STUDENTSKE AKTIVNOSTI: 

 

 'Antički dani'/književna večer, 'bakanalije', izložbe, predavanja, 

projekcije,.../;  

 sudjelovanje na regionalnoj konferenciji studenata klasične filologije,  

 sudjelovanje na latinističkoj radionici u sklopu Marulićevih dana;  

 suradnja sa studentima klasične filologije s drugih Sveučilišta.  

 gostovanja s predstavama nastalima u sklopu Antičke kazališne 

radionica, itd. 

 

 

 
 

SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 

ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU 
 

 

STUDIJ GRČKOG JEZIKA I  

KNJIŽEVNOSTI 

STUDIJ LATINSKOG JEZIKA I  

RIMSKE KNJIŽEVNOSTI 

 

 

 

 

UPISI 2022./2023. 

 

 

Na Sveučilištu u Zadru na Odjelu za klasičnu filologiju može se studirati: 

 

 Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij grčkog jezika i 

književnosti 

 Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studija latinskog jezika i 

rimske književnosti 

 Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij grčkog jezika i 

književnosti 

 Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij latinskog jezika i rimske 

književnosti 
 



Info – letak za buduće studente 

 
Sukladno općim načelima Bolonjske deklaracije, sustav visokog obrazovanja 

temelji se na dvama glavnim ciklusima, preddiplomskom i diplomskom. Na 

studijima grčkog jezika i književnosti te latinskog jezika i rimske književnosti prvi 

ciklus traje tri godine (6 semestara), tijekom kojega je student dužan prikupiti 180 

ECTS (90 za jedan dvopredmetni studij). Drugi ciklus traje  dvije godine i 

obuhvaća 4 semestra, tijekom kojih je student dužan prikupiti 120 ECTS (60 

ECTS po jednom dvopredmetnom studiju). Pristup drugom ciklusu zahtijeva 

uspješno završen prvi ciklus studija. Studij se izvodi kao redoviti studij. 

 

Studij grčkog jezika i književnosti i studij latinskog jezika i rimske književnosti 

dvopredmetni su studiji. Mogu se kombinirati jedan s drugim, što je optimalna 

kombinacija, ali i s nekim drugim studijem, osobito s onim srodnim (povijest, 

filozofija, arheologija, povijest umjetnosti). 

 

 
 

 

UVJETI UPISA:  

 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na preddiplomske studije na 

Odjelu za klasičnu filologiju sastavljaju se prema sljedećem sustavu 

bodovanja: 

 

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi – 30% 

 

b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi: 

 

 Hrvatski jezik (razina B) – 30% 

 Matematika (razina B) – 20% 

 Strani jezik (razina B) – 20%  

 

c) na temelju dodatnih postignuća (državna natjecanja i slično) 

 

 
 

 

OPIS STUDIJA:  

 

Tijekom prve dvije godine intenzivno se uči jezik. Na drugoj godini počinje se s 

proučavanjem povijesti književnosti i jezika i nastavlja se na trećoj.  
 

Diplomski studij omogućuje nastavak bavljenja književnošću i jezikom, osobito 

kasnijim fazama u latinskom jeziku, odnosno srednjovjekovnim i hrvatskim 

latinitetom, te ranijom fazom u grčkome, odnosno mikenskim jezikom i kulturom. 

Za čitavo vrijeme studija preporučuju se izborni predmeti sa srodnih studija koji 

se izvode na Sveučilištu u Zadru. Tijekom studija organiziraju se stručne 

ekskurzije u Italiju i Grčku. 
 

Studij omogućuje svestran uvid u latinsku i grčku pismenu baštinu što studente 

upućuje u raznovrsna područja života i olakšava im snalaženje. Cilj je 

osposobljavanje za samostalno čitanje i tumačenje latinskih i grčkih tekstova. Po 

završetku diplomskog studija, student je osposobljen za nastavak studija na 

poslijediplomskoj razini. 

 

Zvanje:  

- sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) grčkog 

jezika i književnosti 

- sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) latinskog 

jezika i rimske književnosti 

- magistar/magistra edukacije grčkog jezika i književnosti 

- magistar/magistra edukacije latinskog jezika i rimske književnosti 

 

 
 

GDJE SMO: 

Obala kralja Petra Krešimira IV, 23000 Zadar 

Treći kat zgrade Sveučilišta u Zadru na samoj obali mora, s pogledom na zadarske 

otoke, u blizini rimskog foruma, Crkve svetog Donata i Arheološkog muzeja. 

http://www.unizd.hr/klasicnafilologija 

 

 


