
*
*
po uzoru na studije na uglednim
europskim i američkim, posebice
katoličkim, sveučilištima

Budućim stručnjacima želimo pružiti kvalitetan studij psihologije u suvremenom obrazovnom okruženju. Ako želiš prikupiti vrsna teorijska i praktična
znanja iz tog područja, nastavi čitati i provjeri prednosti preddiplomskog
sveučilišnog studija Psihologija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.
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STUDIJ PSIHOLOGIJE
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 razvoju u širem centru Zagreba samo su neke
od prednosti.
Kontinuirano radimo na modernizaciji programa i prostora, a uskoro ćemo otvoriti
novu Sveučilišnu knjižnicu s dodatnim
prostorima za učenje, društvenim prostorima, 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 studentima i primjenu znanja u svakodnevnom
životu.
Naši sveučilišni nastavnici istaknuti su
stručnjaci na području psihologije, sociologije, komunikologije, povijesti i biomedicinskih znanosti koji studentima
prenose poruku da je učenje bitno te da je
Sveučilište prostor promišljanja i traženja
puta razvoja cjelovite osobe. Upravo zato
nasta- vne aktivnosti odvijaju se u malim
studentskim grupama koje omogućuju
posvećenost svakom studentu.
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„Promatrajući unatrag svoj studij psihologije na ovom Sveučilištu opisala
bih ga kao bogatstvo znanja, iskustva te zajedništva. Prije studija bila sam
upoznata s programom koji me očekuje, ali sam dobila mnogo više nego što
sam očekivala. Znanje dobiveno u kombinaciji s ljubaznosti i pristupačnosti
rektora, profesora, asistenata, kolega i kolegica te svih djelatnika Sveučilišta je ono što me je najviše oduševilo i što me nastavlja oduševljavati.“
NIKOLINA ČOKO

„Dom, to je riječ kojom bih opisala svoje studiranje psihologije na HKS-u.
Puno je prednosti studiranja na ovom Sveučilištu. Jedna od njih je što nas je
malo na godini, zbog čega smo svi povezani i svatko svakoga poznaje.
Mislim da ovo najbolje dokazuje to što nas rektor poznaje po imenima.
Profesori su uvijek dostupni i zaista se trude učiniti nam ovo iskustvo što
boljim i kvalitetnijim. Svi su stručnjaci i zaista možemo puno od njih naučiti,
no prije svega, divni su ljudi.“
MARTA ŠELIMBER

Stručna praksa u
brojnim institucijama i
tvrtkama

Rad u Laboratoriju
za psihologijska
istraživanja

Individualni pristup
svakom studentu

Razvoj sposobnosti
za uspješnu karijeru

Rad u malim
grupama

Razvoj trajnih vrijednosti
za karijeru i život

Program Erasmus+ omogućuje mobilnost
studenata u svrhu studiranja i stručne prakse.
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UPIŠI PSIHOLOGIJU
NA HRVATSKOM KATOLIČKOM
SVEUČILIŠTU
Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija
na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kreiran je po uzoru na studije uglednih europskih i američkih sveučilišta.
Tijekom studija studenti stječu osnovna
znanja iz povijesti psihologije, teorijskih
sustava,
metodologije,
psihometrije,
biološke i socijalne psihologije te uvodna
znanja u različita područja primijenjene
psihologije. Uz to, u rad sa studentima uključuje se odgojna komponenta kako

bi studenti usvojili općeljudske vrijednosti koje će ih pratiti u profesionalnom i
privatnom životu.
Ako izabereš ovaj studij, imat ćeš priliku
raditi u Laboratoriju za psihologijska
istraživanja, suvremeno opremljenom
integriranom laboratoriju za opažanje i
eksperimentalnu psihologiju.
Dostupan je i Centar za psihološko savjetovanje u kojem ćeš u bilo kojem trenutku moći potražiti psihološku pomoć.

Obrazovanje možeš nastaviti na
diplomskom sveučilišnom studiju
Psihologija koji se ističe po nizu
izbornih predmeta i stručnoj praksi.
Na velikom broju predmeta vježbe se
provode izvan Sveučilišta kako bi
studenti vidjeli rad psihologa u
različitim područjima primijenjene
psihologije.
Stručna praksa provodi se u području
kliničke, zdravstvene i organizacijske
psihologije te u području obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.
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STUDIJSKI PROGRAM
1. GODINA

•
•
•
•
•

Uvod u psihologiju
Biološka psihologija I
Engleski jezik
Tjelesna i zdravstvena kultura
Teorijski sustavi u psihologiji

•
•
•
•

2. GODINA

•
•
•
•
•
•

Pamćenje
Psihologija djetinjstva
Motivacija
Eksperimentalna metodologija
Inferencijalna statistika
Učenje

• Emocije
• Psihologija adolescencije
• Neeksperimentalna
kvantitativna metodologija
• Modeli analize varijance

3. GODINA

• Psihologija odrasle dobi
i starenja
• Uvod u socijalnu psihologiju
• Teorijski sustavi i modeli u
psihologiji ličnosti
• Psihopatologija I
• Uvod u kliničku psihologiju
• Kvalitativna metodologija

•
•
•
•
•
•

ZAJEDNIČKI
PREDMETI

• Uvod u teologiju
• Uvod u bioetiku

• Socijalni nauk Crkve

IZBORNI
PREDMETI

• Epigenetika u psihologiji
• Psihologija religioznosti
• Računske osnove kvantitativnih
metoda u psihologiji
• Evolucijska psihologija
• Neurokemija ponašanja s
osnovama psihofarmakologije

•
•
•
•
•
•
•

Percepcija
Biološka psihologija II
Deskriptivna statistika
Uvod u akademski studij

Diferencijalna psihologija
Socijalni utjecaj
Psihologija rada
Psihopatologija II
Praktikum iz metodologije
Mjerenje u psihologiji

Pozitivna psihologija
Hormoni i ponašanje
Mozak, znanje i obrazovanje
Kulturalna psihologija
Međukulturalna psihologija
Psihologija čitanja
Psihologija glazbe
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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 PSIHOLOGIJA?
Opći uvjeti su završena gimnazija ili
četverogodišnja srednja škola u
Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu te položena državna matura (samo
obvezni dio). Dodatni uvjet je prijeđen
prag na testu apstraktnog mišljenja
koji se odnosi na testiranje sposobnosti rješavanja različitih problema.

ŠTO JE POTREBNO ZA UPIS NA
PREDDIPLOMSKU RAZINU STUDIJA?
Potrebno je prijaviti se putem aplikacije Postani student pri Središnjem
prijavnom uredu. Nakon prijave putem
Nacionalnog informacijskog sustava
pristupit ćeš testu apstraktnog mišljenja u terminu koje objavi Sveučilište.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU
HRVATSKOG KATOLIČKOG
SVEUČILIŠTA I KATOLIČKOG
BOGOSLOVNOG AKULTETA?
Hrvatsko katoličko sveučilište je
mlado i neovisno sveučilište, dok je
Katolički bogoslovni fakultet dio
Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatsko
katoličko sveučilište djeluje na području društvenih i humanističkih znanosti, medicine, zdravstva i prirodnih
znanosti.
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JE LI HRVATSKO KATOLIČKO
SVEUČILIŠTE DIO SVEUČILIŠTA
U ZAGREBU?

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

Nije, Hrvatsko katoličko sveučilište
jedno je od najmlađih sveučilišta u
Hrvatskoj koje je 2006. godine osnovala Zagrebačka nadbiskupija.
Pokrenuti su sveučilišni studiji povijesti, psihologije, sociologije, komunikologije 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 studentima.
Iako je po svom statusu privatno
sveučilište,
studenti
Hrvatskog
katoličkog sveučilišta imaju jednaka
prava kao studenti javnih sveučilišta.

Prijelaz je moguć s drugih studija
psihologije u Hrvatskoj ili priznatih
internacionalnih
sveučilišta.
Ako
sljedeće godine želiš prijeći na Hrvatsko katoličko sveučilište, zamolbu
možeš predati u našu Službu za studentska pitanja.
Zahtjev za odobrenje prijelaza i potrebnu dokumentaciju možeš podnijeti
od 1. do 15. rujna nadolazeće akademske godine. Prijelaz će se odobriti 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

RRedoviti studenti plaćaju djelomičnu participaciju u
troškovima studiranja prema linearnom modelu.
• Pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa.
• Pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog
studija studenti plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima 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 posljednjem mjestu rang-liste.
• Pri ponovnom upisu iste godine studija studenti plaćaju 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 sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može
podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima
studiranja.

REDOVITI STUDENTI
OD 41. DO 45. MJESTA

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 participacija u troškovima studiranja iznosi 14.000,00 kn za
preddiplomski sveučilišni studij Psihologija.

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:

