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kao jednopredmetni i dvopredmetni 
studij te svaku promjenu u društvu 
učini predmetom svog istraživanja



Budućim stručnjacima želimo pružiti kvalitetan studij sociologije u suvremen-
om obrazovnom okruženju. Ako želiš prikupiti vrsna znanja iz tog područja, 
nastavi čitati i provjeri prednosti preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sociologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.



STUDIJ SOCIOLOGIJE 
NA HRVATSKOM KATOLIČKOM 
SVEUČILIŠTU

Studiraj na dinamičnom Sveučilištu koje će 
ti pružiti vrhunska znanja i pripremiti te za
karijeru na globalnom tržištu. Terenska 
nastava, interdisciplinarni pristup, brojne 
izvannastavne aktivnosti, suvremeno 
opremljene predavaonice i kampus u raz-
voju u širem centru Zagreba samo su neke 
od prednosti.

Kontinuirano radimo na modernizaciji pro-
grama i prostora, a uskoro ćemo otvoriti 
novu Sveučilišnu knjižnicu s dodatnim 
prostorima za učenje, društvenim prostori-
ma, računalima i najnovijom literaturom.

Katolički identitet je temelj kulturnog i 
etičkog djelovanja Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta.

U središtu rada su studenti i njihovo 
znanje, ali i odgojna i duhovna dimenzija. 
Cilj Sveučilišta je ponuditi izvrsnost kroz 
studijske programe, odnos prema studen-
tima i primjenu znanja u svakodnevnom 
životu.

Naši sveučilišni nastavnici istaknuti su 
stručnjaci na području psihologije, soci-
ologije, komunikologije, povijesti i bio-
medicinskih znanosti koji studentima 
prenose poruku da je učenje bitno te da je 
Sveučilište prostor promišljanja i traženja 
puta razvoja cjelovite osobe. Upravo zato 
nastavne aktivnosti odvijaju se u malim 
studentskim grupama koje omogućuju 
posvećenost svakom studentu.
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“Ovaj studij je poseban po fokusu na znanstveno usavršavanje i interdisci-
plinarni pristup, što budućem sociologu daje veliki prostor za daljnje 
djelovanje, nadasve za pozicioniranje na tržištu rada. Uz to, tu su izrazito 
pristupačni profesori koji su uvijek spremni pomoći i motivirati, što ostavlja 
trag na same studente i njihovu angažiranost tijekom studija.”

MAJA GOLUBIĆ

“Svima koji su zainteresirani za društvene znanosti preporučila bih HKS – 
sve smjerove, a naročito sociologiju. Iako u početku nisam to željela studi-
rati, nakon prvog semestra jednostavno sam se zaljubila. Studij sociologije 
nudi široku lepezu predmeta poput antropologije i povijesti koje povezuje 
sa sociolozima i tako im objašnjava širu sliku društva. Vladaju dobri odnosi 
s kolegama i profesorima koji su nam dostupni za svako pitanje i pomoć.”

STELLA DUJIĆ

Stručna praksa u 
brojnim institucijama 

i tvrtkama

Moderne sociološke 
analize i računalna znanja

Rad u malim 
grupama

Individualni pristup 
svakom studentu

Razvoj sposobnosti 
za uspješnu karijeru

Razvoj trajnih vrijednosti 
za karijeru i život

Program Erasmus+ omogućuje mobilnost 
studenata u svrhu studiranja i stručne prakse.
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UPIŠI SOCIOLOGIJU
NA HRVATSKOM KATOLIČKOM 
SVEUČILIŠTU

Današnje društvo prolazi kroz nekoliko 
zanimljivih transformacija. Možemo pratiti 
promjene koje donose informacijske teh-
nologije, kao i niz inovacija koje mijenjaju 
način života i odnose u društvu.

Pred nama su i pitanja starenja populacije, 
lokalnih i globalnih migracija te globalnog 
siromaštva koje utječe na kulturne razlike 
i socijalnu isključenost.

Studirati sociologiju na Hrvatskom 
katoličkom sveučilištu znači kon-
tinuirano pronicati u ova pitanja, a 
odgovore tražiti otvarajući se prema 
disciplinama poput filozofije, antro-
pologije, povijesti, psihologije i 
demografije.

Nakon završenog preddiplomskog 
studija obrazovanje možeš nastaviti 
na diplomskom studiju Sociologija.

NOVO
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 
SOCIOLOGIJA - DVOPREDMETNI

Suvremeno tržište rada sve je zahtjevnije — od sadašnjih i budućih zaposlenika traži 
razumijevanje kompleksnih problema koji nadilaze granice pojedinih disciplina. Prepozna-
jući tu potrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište je u svoju ponudu uvrstilo dvopredmetne 
studijske programe sociologije i povijesti.
 
• Šire sagledavanje problema                             • Dobivanje dviju kvalifikacija
• Kombiniranje komplementarnih znanja            • Veće mogućnosti zaposlenja
• Primjena različitih perspektiva

Ukoliko želiš upisati preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - dvopredmetni, ne zabo-
ravi se prijaviti i na preddiplomski sveučilišni studij Povijest - dvopredmetni jer se ta dva 
studija kombiniraju. Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija.
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STUDIJSKI PROGRAM

1. GODINA

2. GODINA

• Uvod u sociologiju
• Uvod u akademski studij
• Uvod u teologiju
• Radionica temeljnih 
  pojmova u sociologiji
• Uvod u kulturnu antropologiju
• Uvod u psihologiju
• Metode društvenih 
  istraživanja 1

• Suvremene sociološke teorije
• Uvod u sociologiju braka 
  i obitelji
• Temeljni pristupi u analizi 
  modernog društva i 
  modernizacije
• Uvod u filozofiju
• Uvod u bioetiku

3. GODINA • Odabrane teme iz sociologije
• Sociologija hrvatskog društva
• Uvod u sociologiju medija
• Uvod u sociologiju religije
• Socijalni nauk Crkve
• Metode društvenih istraživanja 2

• Uvod u analizu 
  modernog društva
• Demografija
• Uvod u ekonomiju
• Socijalna psihologija
• Povijest 20. stoljeća
• Tjelesna i zdravstvena kultura
• Izborni predmeti

 

• Statistika u društvenim 
  istraživanjima
• Sociologija europskih 
  integracija
• Uvod u sociologiju kulture
• Uvod u urbanu sociologiju
• Jezik i društvo
• Izborni predmeti

• Europska modernizacija: 
  komparativna analiza
• Uvod u sociologiju politike
• Središnje teološke teme
• Izborni predmeti
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STUDIJSKI PROGRAM 
(DVOPREDMETNI STUDIJ)

1. GODINA

2. GODINA

• Uvod u sociologiju
• Uvod u akademski studij*
• Uvod u teologiju*
• Radionica temeljnih 
  pojmova u sociologiji

• Suvremene sociološke teorije
• Uvod u bioetiku*
• Izborni predmeti - 
  druga znanstvena područja
• Statistika u društvenim 
  istraživanjima
• Izborni predmeti - sociologija

3. GODINA • Odabrane teme iz sociologije
• Socijalni nauk Crkve*
• Izborni predmeti - sociologija
• Izborni predmeti - druga 
  znanstvena područja
• Metode društvenih istraživanja 2
• Izborni predmeti - sociologija

• Metode društvenih 
  istraživanja 1
• Tjelesna i zdravstvena 
  kultura*
• Izborni predmeti - sociologija

Kod prijave dvopredmetnih studija, potrebno je prijaviti i u #postanistudent označiti obje 
sastavnice. Npr. želite li studirati dvopredmetni studij povijest i sociologija, morate u plat-
formi Postani student prijaviti oba studija. U suprotnom sustav neće prepoznati vašu želju!
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NAJČEŠĆA PITANJA 
I ODGOVORI

Vjerujemo da imaš mnogo pitanja vezanih uz potencijalni studij! Pročitaj neka 
od najčešćih, a ako imaš pitanje na koje nismo ponudili odgovor, javi nam se na 
studentska.sluzba@unicath.hr

KOJI SU UVJETI UPISA NA 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI 
STUDIJ SOCIOLOGIJA?

Opći uvjeti su završena gimnazija ili 
četverogodišnja srednja škola u 
Republici Hrvatskoj ili priznata svje-
dodžba o završenoj školi u inozemst-
vu te položena državna matura (samo 
obvezni dio).

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU 
HRVATSKOG KATOLIČKOG 
SVEUČILIŠTA I KATOLIČKOG 
BOGOSLOVNOG   FAKULTETA?

Hrvatsko katoličko sveučilište je 
mlado i neovisno sveučilište, dok je 
Katolički bogoslovni fakultet dio 
Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatsko 
katoličko sveučilište djeluje na pod-
ručju društvenih i humanističkih zna-
nosti, medicine, zdravstva i prirodnih 
znanosti.

ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS NA 
PREDDIPLOMSKU RAZINU STUDIJA?

Potrebno je prijaviti se putem aplik-
acije Postani student pri Središnjem 
prijavnom uredu.
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JE LI HRVATSKO KATOLIČKO 
SVEUČILIŠTE DIO SVEUČILIŠTA 
U ZAGREBU?

Nije, Hrvatsko katoličko sveučilište 
jedno je od najmlađih sveučilišta u 
Hrvatskoj koje je 2006. godine osno-
vala Zagrebačka nadbiskupija.
Pokrenuti su sveučilišni studiji povi-
jesti, psihologije, sociologije, komu-
nikologije i sestrinstva, a u 
pokretanju je i studij softverskog 
inženjerstva u suradnji s Katoličkim 
sveučilištem Pazmany Peter iz 
Budimpešte. Studiji su moderni i 
otvoreni prema svim budućim stu-
dentima.
Iako je po svom statusu privatno 
sveučilište, studenti Hrvatskog kat- 
oličkog sveučilišta imaju jednaka 
prava kao studenti javnih sveučilišta.

MOGU LI PRIJEĆI S DRUGOG VISOKOG 
UČILIŠTA NA HRVATSKO KATOLIČKO 
SVEUČILIŠTE?

Možeš — ako sljedeće godine želiš prijeći 
na Hrvatsko katoličko sveučilište, zam-
olbu za prijelaz možeš predati u našu 
Službu za studentska pitanja. Zahtjev 
za odobrenje prijelaza i potrebnu doku-
mentaciju možeš
podnijeti od 1. do 15. rujna nadolazeće 
akademske godine. Prijelaz će se odo-
briti s obzirom na kapacitet Sveučilišta, 
uspješnost studiranja i ispunjenje 
drugih potencijalnih uvjeta.
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TROŠKOVI STUDIRANJA

REDOVITI STUDENTI 
OD 1. DO 40. MJESTA

Redoviti studenti plaćaju djelomičnu participaciju u 
troškovima studiranja prema linearnom modelu.

• Pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studi-
ja studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa.

• Pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog 
studija studenti plaćaju djelomičnu participaciju u trošk-
ovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u 
prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija 
kreće se od 0,00 kn (za 10% najboljih studenata na 
godini) do otprilike 1.700,00 kn za studente na posljedn-
jem mjestu rang-liste.

• Pri ponovnom upisu iste godine studija studenti plaća-
ju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne 
godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn).

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a 
slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz susta-
va alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te suk-
ladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može 
podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima 
studiranja.
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ŽELIŠ POSTATI STUDENT HRVATSKOG 
KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA?
JAVI NAM SE!

Web: www.unicath.hr
E-mail: studentska.sluzba@unicath.hr
Telefon: 01 37 06 609
              01 37 06 610
              01 37 06 613

Prati nas na društvenim mrežama:

https://www.facebook.com/unicath.hr
https://www.instagram.com/unicath.hr/
https://www.youtube.com/user/HkatolickoS

