ODSJEK ZA POVIJEST
Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu					

OBAVIJEST
O UPISU VANJSKIH PRVOSTUPNIKA NA DIPLOMSKI STUDIJ POVIJESTI U AKAD. G. 2010/11.


	
	Diplomski studij povijesti Odsjeka za povijest je jedinstven studij i kao takav se prijavljuje nadležnim službama Filozofskog fakulteta u terminu koji odredi Filozofski fakultet za prijave na sve studijske grupe i koji objavljuje na svojim stranicama zajedno s obaviješću o tome koje je dokumente potrebno predati. Datum prijave za akad. g. 2010/11. još nije utvrđen. Molimo zainteresirane da prate obavijesti na  mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta.
	Kvote za upis na diplomski studij povijesti u akad. g. 2010/11. određene su tako da Odsjek za povijest osim vlastitih studenata može primiti i znatan broj vanjskih.
	Oni koji su završili prvi stupanj povijesti na drugim učilištima u Hrvatskoj mogu se upisati bez ikakvih razlikovnih uvjeta. Oni koji su završili prvi stupanj drugih znanosti ili studijski program povijesti kojemu nedostaju sadržaji specifični za studije povijesti u Hrvatskoj imaju razlikovne obveze koje im se individualno određuju i koje će morati riješiti do kraja studija. 
	Studenti koji su se upisali na diplomski studij povijesti očituju se na posebnom sastanku o tome koji studijski smjer / modul / kurikul predviđen aktualnim programom diplomskog studija povijesti žele polaziti.  Taj sastanak zakazuje i objavljuje pročelnik Odsjeka tijekom rujna, u skladu sa završetkom termina prijava za cijeli Fakultet. 


	U Zagrebu, 7. VII. 2010.


Prof. dr. Iskra Iveljić
Pročelnik
Odsjeka za povijest

Prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić                                                		 U Zagrebu, 7. srpnja 2010.
Katedra za staru povijest
Odsjeka za povijest
Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
I. Lučića 3
HR-10000 Zagreb



	      OBAVIJEST
O UPISU VANJSKIH PRVOSTUPNIKA NA DIPLOMSKI STUDIJ POVIJESTI U AKAD. G. 2010/11. – ODABIR SMJERA / MODULA STARE POVIJESTI


	Diplomski studij povijesti Odsjeka za povijest je jedinstven studij, pa se tako prijavljuje i upisuje. Određeni studijski smjer / modul unutar toga studija diplomandi odabiru neposredno prije početka nastave, na posebnom sastanku koji u tu svrhu saziva pročelnik Odsjeka za povijest.
	Kvote za upis na diplomski studij povijesti u akad. g. 2010/11. određene su tako da Odsjek za povijest osim vlastitih studenata može primiti i znatan broj vanjskih.
	Uvjeti. Izbor istraživačkog smjera / modula stare povijesti studijskim se planom i programom preporučuje prvostupnicima povijesnih znanosti i klasične filologije, ali je izričito navedeno da su prihvatljivi i prvostupnici drugih struka, ako su u pretodnom studijskom programu slušali prihvatljiv broj kolegija sa sadržajima koji su kompatibilni staroj povijesti.
	Vanjski prvostupnici zainteresirani za opširnije informacije mogu doći na konzultacije na Filozofski fakultet tijekom srpnja

	prof. dr. Bruni Kuntić-Makvić u C-015 u četvrtak, 8. VII. 2010. 13-14 h
						   u utorak, 13. VII. 2010. 13 – 14 h
	prof. dr. Borisu Olujiću u C-014 u četvrtak, 8. VII. 10 – 11 h
					     u utorak, 13. VII.  11 – 12 h.

	Iza 20. VIII. odredit ćemo još dva informativna termina koncem kolovoza.


Prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić
Predstojnik
Katedre za staru povijest
	

