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prateći suvremene trendove u 
znanosti, primjeni ih u praksi i 
aktivno sudjeluj u medijskom 
oblikovanju stvarnosti



Budućim stručnjacima želimo pružiti kvalitetan studij komunikologije u suvre-
menom obrazovnom okruženju. Ako želiš prikupiti vrsna znanja iz tog područ-
ja, nastavi čitati i provjeri prednosti preddiplomskog sveučilišnog studija 
Komunikologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.



STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE 
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, novim računalnim centrom i najnovi-
jom 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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„Kadgod me netko pita kako mi je na faksu, odgovaram bez sumnje da 
doslovno bolje ne može. Ta rečenica zaista opisuje moje iskustvo na 
Sveučilištu, ponajprije jer su profesori ti koji stvaraju i održavaju zdravu 
atmosferu na predavanjima i izvan njih. Volim znati da se mogu osloniti na 
profesore koji se uvijek trude biti na raspolaganju studentima.”

AMALIJA KOPRIVNJAK

„Zaista sam zadovoljna Sveučilištem i studijem kojeg sam odabrala za 
svoje daljnje obrazovanje. Od rektora i profesora pa do svakog zaposlenika 
HKS-a, svi se trude da predavanja budu što kvalitetnija, a atmosfera 
ugodna i otvorena za dijalog. Brojne su mogućnosti i aktivnosti na raspola-
ganju te smo svi tu jedni za druge.”

IVA PULJIZ

Stručna praksa u 
brojnim institucijama i 

tvrtkama

Rad sa suvremenom 
AV opremom

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 KOMUNIKOLOGIJU
NA HRVATSKOM KATOLIČKOM 
SVEUČILIŠTU

Čovjek oduvijek komunicira i bez komu-
nikacije nemoguće je zamisliti život.  No, 
naše vrijeme obilježavaju brojni novi načini 
komuniciranja ostvarivi zahvaljujući mod-
ernim tehnologijama. Upišeš li preddiplom-
ski sveučilišni studij Komunikologija na 
Hrvatskom katoličkom sveučilištu, prouča-
vat ćeš komunikaciju u svim njezinim 
aspektima.

Kroz studij će se povezivati suvremene 
teorijske spoznaje s ispravnim načinima 
korištenja medija, a sve s ciljem oblikovan-
ja kulture dijaloga u hrvatskom društvu.

Studijski program nudi puno praktičnih 
predmeta tijekom kojih ćeš naučiti 
snimati i obrađivati audio i video uratke 
uz korištenje kamere, mikrofona i profe-
sionalnih programa za montažu. Uz to, 
usvojit ćeš praktične vještine u javnom 
nastupu.

Organizirana je i praksa u vodećim mediji-
ma i agencijama za odnose s javnošću, 
tijekom koje su studenti potpuno oslo-
bođeni nastave i rade “1 na 1” sa svojim 
mentorima. Veliki naglasak stavljen je na 
unaprjeđenje medijske pismenosti i usva-
janje etičkih standarda u novinarstvu i 
odnosima s javnošću.

Nakon završenog preddiplom-
skog sveučilišnog studija, 
obrazovanje možeš nastaviti 
na diplomskom sveučilišnom 
studiju Komunikologija birajući 
dva smjera.
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STUDIJSKI PROGRAM

1. GODINA

2. GODINA

• Uvod u komunikologiju
• Uvod u novinarstvo
• Povijest i teorija filma
• Uvod u teologiju
• Hrvatski jezik
• Engleski jezik 1
• Uvod u akademski studij
• Tjelesna i zdravstvena kultura
• Izborni predmeti

• Radijsko novinarstvo
• Uvod u odnose s javnošću
• Tiskano novinarstvo
• Osnove statistike
• Interpersonalna komunikacija
• Engleski jezik 2
• Tjelesna i zdravstvena kultura
• Izborni predmeti

• Teorije medija
• Televizijska produkcija
• Tehnike odnosa s javnošću
• Središnje teološke teme
• Uvod u bioetiku
• Engleski jezik 3
• Izborni predmeti

• Televizijsko novinarstvo
• Etika u medijima
• Novi mediji i web tehnologije
• Umijeće govora (govorne vježbe)
• Jezična kultura i izražavanje
• Engleski jezik 4
• Izborni predmeti

3. GODINA • Uvod u metode istraživanja
• Odgoj za medije
• Filozofija komunikacije
• Područno (sektorsko) izvještavanje 
  za tisak i web
• Crkva i mediji
• Engleski jezik 5
• Izborni predmeti

• Marketinško komuniciranje
• Semiotika u medijima
• Povijest i teorija kazališta
• Psihologija masovnog 
  komuniciranja
• Socijalni nauk Crkve
• Engleski jezik 6
• Izborni predmeti
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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 KOMUNIKOLOGIJA?

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).

ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS NA 
PREDDIPLOMSKU RAZINU STUDIJA?

Potrebno je prijaviti se putem aplik-
acije Postani student pri Središnjem 
prijavnom uredu.

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.
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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 pokretan-
ju je i studij softverskog inženjerstva 
u suradnji s Katoličkim sveučilištem 
Pazmany Peter iz Budimpešte. Studiji 
su moderni i otvoreni prema svim 
budućim studentima.
Iako je po svom statusu privatno 
sveučilište, studenti Hrvatskog 
katoličkog 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, zamolbu za prijelaz možeš 
predati u našu Službu za studentska 
pitanja. Zahtjev za odobrenje prijelaza 
i potrebnu dokumentaciju možeš pod-
nijeti od 1. do 15. rujna nadolazeće 
akademske godine. Prijelaz će se odo-
briti s obzirom na kapacitet Sveučiliš-
ta, uspješnost studiranja i ispunjenje 
drugih potencijalnih uvjeta.
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TROŠKOVI STUDIRANJA

REDOVITI STUDENTI 
OD 1. DO 40. MJESTA

REDOVITI STUDENTI 
OD 41. DO 45. 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.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis 
ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos 
participacije u troškovima studiranja. Pri upisu svake 
godine studija studenti plaćaju iznos pune participacije u 
troškovima studiranja.

Za redovite studente u ak. god. 2020./2021. puna partici-
pacija u troškovima studiranja iznosi 14.000,00 kn za 
preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija.
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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

