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O STUDIJU
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Jadrana i Mediterana prvi je humanistički
studij na Sveučilištu u Dubrovniku s vrlo
inovativnim programom. Prva posebnost
mu je tema. Naime, iako sadržava
kolegije iz antičke i suvremene povijesti,
nastava je uglavnom posvećena prošlosti
jadranskoga i mediteranskog prostora
tijekom srednjega i novog vijeka (6.19. stoljeće). Druga posebnost studija
je naglasak na praktičnim vještinama
(pomoćne povijesne znanosti, kulturni
menadžment i sl.), čime se polaznici
osposobljavaju za zapošljavanje i izvan
znanstveno-obrazovnog sektora, u
turizmu, kulturnoj industriji ili medijima.
Treća posebnost studija je izrazita
interdisciplinarnost, edukacija ne samo
u povijesti, nego i u drugim znanostima,
od demografije i ekonomije do povijesti
umjetnosti i književnosti. Na studiju
predaju nastavnici sa Sveučilišta u
Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu
i drugih znanstvenih i obrazovnih
institucija u Republici Hrvatskoj.
Studij se izvodi u suradnji s Filozofskim
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
OTVORENOST STUDIJA PREMA
POKRETLJIVOSTI STUDENATA
Sukladno Europskom sustavu prijenosa
bodova (ECTS), preddiplomski sveučilišni
studij Povijest Jadrana i Mediterana
horizontalno je otvoren prema ostalim
studijima povijesti, uz vertikalnu
prohodnost prema diplomskom
sveučilišnom studiju. Prema načelima
Bolonjskoga procesa studenti imaju
mogućnost dio studija ostvariti na
srodnim preddiplomskim studijima u
Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, upisati
izborne kolegije iz područja povijesnih
znanosti te ostvariti propisani broj
ECTS bodova. Također, prema istim
načelima studij je otvoren za strane
studente te nudi određen broj kolegija
i na engleskom jeziku. Nakon završetka

preddiplomskog studija Povijest Jadrana
i Mediterana studenti mogu nastaviti
prema bolonjskim načelima studirati
povijest na diplomskoj razini.
ISHODI UČENJA STUDIJSKOG
PROGRAMA
Studenti će biti osposobljeni interpretirati
temeljne procese i strukture koji su
obilježili povijest Europe, Mediterana i
Jadrana u dugom razdoblju od antike
do suvremenosti. Studenti će znati
definirati i tumačiti osnovne pojmove
iz područja humanističkih i društvenih
znanosti; definirati i opisati poddiscipline
povijesnih znanosti te osnovne discipline
humanističkih i društvenih znanosti;
opisati povijesni razvoj i temeljnu
institucionalnu infrastrukturu europske i
hrvatske humanistike.
Studenti će moći navesti, sumirati i
analizirati opsežnu stručnu literaturu
vezanu uz povijest Mediterana, Dalmacije
i Dubrovnika, ali i radove koji predstavljaju
suvremene teorijske i metodološke
trendove u historiografiji i humanističkim
znanostima; studenti će također steći uvid
u povijesne motive u europskoj i hrvatskoj
kulturi izvan uskoznanstvenoga konteksta,
kao i u suvremenoj popularnoj kulturi.
Polaznici će biti sposobni ocijeniti
znanstvene i publicističke radove s
povijesnom tematikom, analizirati njihovu
uvjerljivost, relevantnost i originalnost
te biti sposobni napisati argumentiran
kritički osvrt po standardima povijesne
struke.
TRAJANJE STUDIJA
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Jadrana i Mediterana traje tri godine, ili
šest semestara (180 ECTS bodova).
ZVANJE KOJE SE STJEČE
Po završetku preddiplomskoga studija
student stječe akademski naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus)
povijesti s kraticom univ. bacc. hist.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA
Zbog raznovrsnog programa koji nudi
kolegije iz velikog broja disciplina, studij
polaznike educira za širok spektar radnih
mjesta. Prvostupnici će angažman i
zaposlenje moći naći na radnim mjestima
uobičajenima nakon trogodišnjeg
studija povijesti. Zbog kolegija vezanih
uz turizam, menadžment i konzervaciju,
studij polaznike priprema i za rad u
turističkoj industriji. Takvi stručnjaci, koji
spajaju povjesničarsko obrazovanje s
poznavanjem kulturnog menadžmenta
i turizma, bit će idealno osposobljeni
da prezentiraju, ali i čuvaju povijesno
nasljeđe.
POGODNOSTI
Hrvatski državljani s prebivalištem na
području Grada Dubrovnika mogu
ostvariti pravo na kredit za školovanje
koji može biti kredit za plaćanje troškova
života i/ili kredit za plaćanje školarine.

I. GODINA

II. GODINA

Obvezni kolegiji

Obvezni kolegiji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povijest Sredozemlja: čovjek i krajolik
Gospodarska povijest Jadrana i Mediterana
Suvremena historiografija: teorije i metode
Osnove latinskog jezika za povjesničare I
Povijest stanovništva mediteranskog i
jadranskog prostora
Kolektivni identiteti mediteranskog i
jadranskog prostora
Uvod u povijest Dubrovačke Republike
Osnove latinskog jezika za povjesničare II
Strani jezik (engleski, talijanski ili francuski)

Izborni kolegiji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvod u historijsku antropologiju starog
svijeta: odabrani primjeri
Istočnojadranski prostor: vlast i vlasništvo
Venecija i Mediteran
Bizant i Mediteran
Povijest hrvatskog turizma
Vinogradarstvo na Mediteranu
Pomorstvo predmodernog Mediterana
Privreda i društvo istočnog Jadrana 1797.1918.: između zastoja i razvoj
Životni ciklus na kasnosrednjovjekovnom i
renesansnom zapadu
Povijest epidemija na mediteranskom
prostoru

Izborni kolegiji s drugih studija
(studenti biraju 1 kolegiji)
•
•
•
•
•

Uvod u političku znanost
Muzeografija
Povijest umjetnosti starog vijeka
Kulturna baština
Povijest srednjovjekovne umjetnosti

•
•
•
•
•

Socijalna povijest jadranskog i
mediteranskog prostora
Historijska antropologija jadranskog i
mediteranskog prostora
Politička povijest jadranskog i
mediteranskog prostora
Institucije i pravne tradicije Jadrana i
Mediterana
Strani jezik (engleski, talijanski ili francuski)

Izborni kolegiji
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Osmansko Carstvo i Mediteran
Hodočašća na Mediteranu
Marginalne skupine mediteranskih gradova
u srednjem i ranom novom vijeku
Povijest nasilja u europskom srednjem
vijeku i ranom modernom razdoblju
Povijest dokolice u srednjem i ranom
novom vijeku
Historijska imagologija jadranskog i
mediteranskog prostora
Rimska pravna povijest
Povjesničar i pravo: praktikum iz pravne
diplomatike (oporuke, ugovori, propisi,
sudski zapisnici)
Nastanak i razvoj dalmatinskih gradskih
komuna
Pobune, revolucije i građanski ratovi u
srednjovjekovnoj i novovjekovnoj Europi
Srednjovjekovna obitelj na Jadranu i
Mediteranu
Vojna povijest Jadrana i Mediterana
Kristijanizacija Mediterana u kasnoj antici

Izborni kolegiji s drugih studija
(studenti biraju 1 kolegiji)
•
•
•
•
•
•
•

Povijest političkih ideja
Umjetnost renesanse i baroka
Retorika
Povijest moderne i suvremene umjetnosti
Suvremene političke ideje i ideologije
Gospodarska povijest Hrvatske
Povijest arhitekture

III. GODINA
Obvezni kolegiji
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturna povijest Jadrana i Mediterana
Religijska povijest jadranskog i
mediteranskog prostora
Strani jezik (engleski, talijanski ili francuski)
Sredozemni prostor u modernosti
Historiografski praktikum
Pomoćne povijesne znanosti (paleografija,
diplomatika s kronologijom)
Informatičke metode u historiografiji
Uvod u povijest oslikanih srednjovjekovnih
rukopisa
Izrada završnog rada

Izborni kolegiji
•
•
•
•

Vjerski i kulturni dodiri na Mediteranu
Srednjovjekovne crkvene institucije
Književnost renesanse i baroka u Hrvatskoj
Benediktinci u Dalmaciji: povijest reda i
različiti aspekti njegova kulturnog nasljeđa
• Arhitektura i umjetnost istočnog Jadrana
u kontekstu regionalne političke i crkvene
povijesti (11. -16. stoljeće)
• Povijesni vrtovi Mediterana

Izborni kolegiji s drugih studija
(studenti biraju po 1 kolegij)
•
•
•
•
•

Pravo kulturnih dobara
Upravljanje kulturnim dobrima I
Opća teorija baštine
Europske integracije
Upravljanje kulturnim dobrima II

KONTAKT
www.unidu.hr
tel.: 020 446 028,
446 071
povijest@unidu.hr
upisi@unidu.hr

