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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
osnovano 2006. godine, navršilo 

je prvih šest godina postojanja. Ovom 
brošurom želimo pokazati što Sveuči-
lište pruža budućim studentima ali i 
svima onima koje zanima suradnja na 
znanstvenom, umjetničkom i nastav-
nom polju. 
 Osnivanje Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli bilo je važan dio preustroja i razvoja 
mreže visokog školstva Republike Hr-
vatske. Sveučilište danas ima oko 3.000 
studenata i 240 zaposlenih, od toga 160 
nastavnika u svim zvanjima. Osnovna 
djelatnost Sveučilišta, znanstveno-na-
stavna, provodi se putem pet sveučilišnih 
odjela. Oni su strukturirani uvažavajući 
znanstvene kriterije, ali i specifičnosti 
akademskog i društvenog konteksta 
Sveučilišta. Njihov nastavni i znanstveni 
potencijal pokriva područja ekonomi-
je, humanističkih znanosti, odgojnih i 
obrazovnih znanosti, glazbene umjet-
nosti, te su okosnica našega današnjeg 
djelovanja, strukturiranog na principu 
integriranog djelovanja svih odjela, za-
jedničkih službi, Sveučilišjne knjižnice i 
Studentskog centra, što omogućava 
efikasan i kvalitetan način ostvarenja 
misije, ciljeva i strategije razvoja. 
 Dva preddiplomska studija osno-
vana su posljednjih godina: Sveučilišni 
interdisciplinarni studij Kultura i turizam, 
i Sveučilištni studij znanosti o moru. Do 
tih nam je studija posebno stalo jer se 
radi u prvom sluačju o interdisciplinarnoj 
koncepciji, a u drugom zato što smo time 
iskoračili u područja znanosti koja dosad 
nismo imali. Važni su nam i poslijedi-
plomski studiji, specijalistički i doktorski, 
koji se za sada izvode iz polja ekonomije, 
ali je još nekoliko u pripremi. 
 Sveučilište se razvija kao dinamično 
i prilagodljivo visoko učilište u skladu 
s potrebama okruženja na gradskoj, 
županijskoj i nacionalnoj razini, ali i s 
posebnim obzirom na međunarodnu su-
radnju. Ono provodi i razvija znanstve-
no-istraživačku, umjetničku i nastavnu 

djelatnost temeljenu na specifičnostima 
istarske baštine, u suradnji s lokalnim, 
nacionalnim i međunarodnim javnim i 
privatnim gospodarskim subjektima. 
 Inoviranjem i razvojem postojećih 
društvenih, humanističkih i umjetničkih 
programa Sveučilište ostvaruje kvalitet-
ne, suvremene i originalne sveučilišne 
programe koji prate potrebe tržišta, te 
razvija poslijediplomske programe, spe-
cijalističke i doktorske, koji obrazuju vi-
sokospecijalizirane kadrove; osim toga, 
puno se pažnje polaže cjeloživotnom 
obrazovanju, provođenjem programa 
doškolovanja, priređivanjem tečajeva, 
radionica i drugih oblika cjeloživotnog 
obrazovanja. u skladu s potrebama 
okruženja. 
 Sveučilište osigurava visok student-
ski standard: pruža socijalnu, psihološku 
i znanstvenu podršku studentima; razvija 
sadržaje za veće uključivanje studenata 
u znanstveno-istraživačke i umjetničke 
procese i projekte; podiže kvalitetu ko-
munikacije i dostupnost službi na višu 
razinu te kroz povezanost s okruženjem 
brine o karijeri studenata. 
 Pula je u svakom pogledu privlačan 
grad: svojim smještajem, veličinom i po-
godnostima koje pruža za ugodan život u 
blagoj klimi i okruženju visoko uljuđenog 
istarskog poluotoka, na kojemu su se sto-
ljećima i tisućljećima prožimale različite 
kulture koje su – svaka od njih – ovdje 
ostavile svoj trag. U Istru i Pulu zato svat-
ko rado dolazi i svatko je dobrodošao. Već 
danas Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ima 
oko 35% studenata iz cijele Hrvatske, a u 
porastu je broj studenata iz inozemstva. 
Cilje je ove publikacije pružiti cjelovitu 
sliku svih studija koje nudi Sveučilište 
Jurje Dobrila , dodatnih opcija studira-
nja i popratnih sadržaja. Nadam se da će 
vam pomoći u odluci o studiranju ili da 
će vam približiti pulsko Sveučilište iz bilo 
kojeg obostrano zanimljivog razloga, te 
se veselim vašem dolasku! 

Prof. dr. sc. Robert Matijašić 
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Prekrasan 
grad prepun 
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skoga poluotoka, u prostranome 
zaljevu okruženom sa sedam bre-

žuljaka. Svojom bogatom kulturno-po-
vijesnom baštinom starom 3 000 godina, 
predivnom obalom te srdačnim žiteljima 
Pula predstavlja najzrelije i najljepše 
zrno istarskoga grozda gradova. Očara-
vajuća spomenička zdanja poput Arene, 
Augustova hrama, Slavoluka Sergijevaca, 
rimskoga kazališta, Dvojnih vrata te Na-
cionalni park Brijuni i zaštićena zona Rt 
Kamenjak s prekrasnim plažama pružaju 
svakome studentu mogućnost da pored 
kvalitetnoga studiranja doživi čarobne 
trenutke koje će pamtiti cijeli život. U 
ovaj grad na jugu Istre svakako će vas 
primamiti i 190 kilometara razvedene 
obale, kristalno bistro more, dostupne i 
uređene plaže ili one zaklonjene nedir-
nutim zelenilom za ljubitelje privatno-
sti. Pula je danas gospodarsko, kulturno, 
prometno, zdravstveno, obrazovno, trgo-
vačko i dijelom administrativno sjedište 
cijele Istarske županije.

Nacionalni identiteti i njihova kul-
turna bogatstva uvelike pridonose 

razvoju Pule kao multikulturalnoga i 
multietničkoga grada orijentiranoga na 
europski način života. Žamor svih svjet-
skih jezika i brojna kulturna događanja 
− festivali, koncerti, izložbe, zatim ka-
zališta i kulturni centri upotpunit će vaš 
život u gradu koji je oduvijek svoja vrata 
držao širom otvorenim za sve. Stoga, 
dođite i vi u Pulu, upoznajte ljepotu i 
srdačnost 3 000 godina staroga grada. 
Pula je smještena na samome jugu istar-

>
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S motrišta konkurentnosti najvažnije 
očekivanje od sustava visokoga obra-

zovanja jest kvaliteta! 

Provođenje bolonjskoga procesa, 
usklađivanje metoda rada prema europ-
skim standardima te usklađivanje nastav-
noga programa s potrebama gospodarstva 
osnovni su temelji jačanja kvalitete Sveučili-
šta Jurja Dobrile. Strukturne promjene koje 
smo uveli sljedeće su: tri ciklusa studiranja 
čime smo otvorili mogućnost uspostavljanja 
nacionalnoga kvalifi kacijskoga okvira su-
kladnoga europskome, uveli smo bodovni 
sustav (ECTS:  europski sustav prijenosa 

bodova); izgradili smo sustav za kvalitetu; 
uveli smo akreditacijski postupak i pokrenu-
li sustav za priznavanje inozemnih diploma; 
uveli smo doktorske studije. 

Sveučilište osim toga veliku pozornost 
pridaje i tehnološko-informatičkoj podršci 
u koju možemo ubrojiti: neograničen pri-
stup internetu − kolegiji izravno na mreži; 
predavanja uz pomoć prijenosnih računala, 
projektora i tzv. pametnih ploča; konzulta-
cije elektroničkom poštom; telekonferencij-
ska dvorana omogućuje direktan kontakt 
sa studentima diljem svijeta; informatički 
sustav prijava i odjava ispita studomatom.

>
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Učenje budućega posla studiranjem 
u inozemstvu optimalan je način 

mobiliziranja vlastitih sposobnosti! 
Biranjem određenoga broja kolegi-

ja izvan matičnoga odjela studentima će 
se omogućiti stjecanje interdisciplinarnih 
znanja, potrebnih za svladavanje izazova 
budućnosti! Znanje je strateški proizvod, 
a onaj tko ga ima, ima priliku za razvoj 
na svjetskome tržištu! Nove generaci-
je rastu i sazrijevaju sa spoznajom da 
najveći oslonac u životu moraju tražiti 
u rezultatima svoga rada. Radom i stu-
diranjem naši studenti stječu iskustva i 
kompetencije koje će tržište rada sve više 

prepoznavati. Mogućnosti upoznavanja 
novih zemalja, kultura, običaja, jezika 
tražena je sastavnica vašega životopisa 
kod budućih poslodavca. Boravak u 
inozemstvu pruža veću sigurnost u 
snalaženju među budućim poslovnim 
izazovima.

>
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Glazba
Odjel za glazbu dosad je formirao: 
- Akademski harmonikaški orkestar
- Akademske soliste
- Komorni ansambl 
- Akademski mješoviti zbor

U sklopu Odjela za glazbu djeluje i 
studentska organizacija Klub stu-

denata harmonike.
Vrijedno je napomenuti da se 

akademska koncertna sezona održava 
u Svečanoj dvorani “Tone Peruško” kojoj 
je zadaća postati tradicionalna koncertna 
djelatnost Odjela za glazbu.

Sportske aktivnosti  iznimno su 
važne da bi se poboljšala komuni-

kacija između profesora i studenata te 
da bi se studentima pružila mogućnost 
rekreiranja bez dodatnih troškova!
Osim toga sport je važan i na društvenoj 
razini jer studenti razvijaju poznanstva, 
ne samo na nacionalnoj već i međuna-
rodnoj razini!

Sveučilište intenzivno radi na 
razvijanju izvannastavnih aktivnosti, 
posebice na području sporta. Dosad su 
formirane malonogometna, košarkaška, 
odbojkaška, rukometna, vaterpolska, 
šahovska, teniska i stolnoteniska ekipa 
koje nastupaju na brojnim domaćim i 
međunarodnim sveučilišnim natjecanji-
ma i turnirima te na brojnim turnirima 
širom Istre, a od ove godine uveden je i 
plesni tečaj te planiramo uvesti i vesla-
nje i jedrenje. Učlanjenjem u sportske 
aktivnosti, studenti mogu sami odabrati 
ili rekreiranje ili natjecanje.

Sport
>>

>>

Studentska 
udruga

Misija je Studentske udruge PO-
LAI poboljšanje studentskoga 

standarda i prava raznim kulturološ-
kim, obrazovnim i rekreacijsko-sport-
skim programima. Studentska udruga 
zadužena je za informiranje studenata 
studentskim mjesečnikom “Abacus”, or-
ganizira sportska natjecanja, zabave za 
studente i sl. Ako ste spremni sudjelovati 
u inovativnim programina, projektima te 
ako volite društvo i zabavu, dobrodošli u 
Studentsku udrugu! 

>>

12 >
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FAKULTET ZA 
EKONOMIJU I TURIZAM 
“DR. MIJO MIRKOVIĆ” 
Preradovićeva 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 000
Telefaks: 052/377 013
E-pošta: ured@efpu.hr
www.efpu.hr, www.unipu.hr

>
>

>

Fakultet obavlja sljedeće djelatnosti:

Nastavna djelatnost - izvođenje 
preddiplomskih, diplomskih i posli-

jediplomskih studija  iz znanstvenog pod-
ručja društvenih znanosti, polja ekonomije;

Znanstvena djelatnost - izvođenje 
šest znanstvenih projekta koje fi-

nancira Ministarstvo znanosti, obrazova-
nja i športa i međunarodnih projekata; 
organiziranje međunarodnih znanstvenih 
konferencija; izdavačka djelatnost (časo-
pis Ekonomska istraživanja);

Viša ekonomska škola “Dr. Mijo 
Mirković” Pula osnovana je 30. 

lipnja  1960. kao prva visokoškolska 
ustanova u Hrvatskoj izvan Zagreba. 
Inicijativa za njezin osnutak potekla je 
još 1956., kad je akademik Mijo Mirko-
vić - Mate Balota predložio osnivanje 
Jadranskog sveučilišta. Dvogodišnje 
visokoškolsko obrazovanje ekonomi-
sta u Puli počelo je akademske godine 
1960./1961. Godine  1985. Viša eko-
nomska škola uvodi prvi četverogodiš-
nji studij za diplomirane ekonomiste 
smjera računovodstvo i financije te se 
organizira u Studij ekonomije i turizma 

Poslovna suradnja - suradnja u nizu 
projekata s trgovačkim društvima, 

županijama i gradovima

Fakultet je smješten u dvije zgra-
de u Preradovićevoj ulici. U novoj 

su zgradi Fakulteta dva amfiteatra sa 
150 mjesta, tri dvorane sa 70 mjesta, 
četiri s 40 mjesta, informatički kabinet, 
dvorana za videokonferencije, knjiž-
nica, čitaonica, studentska referada, 
studentski restoran te brojni drugi sa-
držaji. Na taj način život na Fakultetu 
dobiva potpuno novu dimenziju, što 

profesorima omogućuje kvalitetnija i 
učinkovitija predavanja, a studentima 
nudi najsuvremeniji pristup studiranju.

Opći podaci o Fakultetu

Kratka povijest, informacije o Fakultetu
«Dr. Mijo Mirković» Pula, da bi pet godi-
na poslije  promijenila naziv u Fakultet 
ekonomije i turizma “Dr.Mijo Mirković” 
Pula, s tri studija iz polja ekonomije: 
financije, turizam i marketing. 

Od akademske godine 2005./2006. svi 
studiji  Fakulteta ekonomije i turizma 
“Dr. Mijo Mirković” Pula usklađeni su 
s europskim standardima i bolonjskim 
procesom pružajući kvalitetnije nastavne 
programe i bolje uvjete studiranja. 
U prosincu 2006. godine registrirano 
je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Osni-
vanjem Sveučilišta u Puli dosadašnji 

Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo 
Mirković” Pula postaje Odjel za ekono-
miju i turizam “Dr. Mijo Mirković”. Počet-
kom  2013. godine Odjel za ekonomiju 
i turizam “Dr. Mijo Mirković“ ponovo se 
preimenuje u Fakultet za ekonomiju i 
turizam “Dr. Mijo Mirković.“

Od 1962., kad je diplomirala prva gene-
racija studenata pa do kraja 2008., studij 
su završila ukupno 7180 studenta. Ova 
visokoškolska ustanova razvija se teme-
ljito i postupno na  evoluciji  postojećeg.

>

>
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FAKULTET ZA EKONOMIJU I TURIZAM “DR. MIJO MIRKOVIĆ”

Na Fakultetu za ekonomiju i turizma “Dr. 
Mijo Mirković” Pula izvode  se sljedeći 
studiji:

sveučilišni preddiplomski studij 
smjerova: Ekonomija; Financijski 

management (Financije, računovodstvo 
i revizija); Management i poduzetništvo; 
Marketinško upravljanje; Poslovna infor-
matika i Turizam;

sveučilišni diplomski studiji smje-
rova: Ekonomija; Financijski ma-

nagement (Financije, računovodstvo i 
revizija); Management i poduzetništvo; 
Marketinško upravljanje; Poslovna in-
formatika i Turizam i razvoj;

specijalistički poslijediplomski stu-
diji: “Ljudski resursi i društvo zna-

nja” i “Europske integracije, regionalni i 
lokalni ekonomski razvoj”,

poslijediplomski doktorski studij 
iz znanstvenog područja Društve-

ne znanosti, polja Ekonomije, moduli: 
Financije, Računovodstvo, Marketing, 
Menadžment i Turizam.

Preddiplomski studij svih smjerova 
traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS) 
i njegovim završetkom student stječe 
akademski naziv sveučilišni prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus odnosno ba-
ccalaurea) ekonomije (univ. bacc. oec). 

Opis sveučilišnih/
stručnih preddiplom-
skih, diplomskih i 
poslijediplomskih 
studija koji se 
izvode na Fakultetu 

 Završetkom preddiplomskog stu-
dija student stječe temeljna znanja iz 
ekonomije i poslovne ekonomije koja 
mu omogućavaju obavljanje manje za-
htjevnih poslova u različitim sektorima. 
Stečena znanja student može nadogra-
diti nastavkom studija na diplomskom 
studiju izabranog studijskog programa. 
 Diplomski studij svih smjerova tra-
je dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS) 
i njegovim završetkom student stječe 
akademski naziv magistar ekonomije 
(mag. oec.).
 Specijalistički poslijediplomski studi-
ji traju 1 godinu (60 ECTS) i njihovim zavr-
šetkom student stječe zvanje sveučilišni 
specijalist ekonomije (univ. spec. oec.).
Poslijediplomski doktorski studij traje 
3 godine (180 ECTS) i njegovim se zavr-
šetkom stječe zvanje doktora znanosti iz 
znanstvenog područja društvene znano-
sti, polje ekonomija (dr. sc.).
 Informacije o pojedinim studijima 
možete pronaći na: www.efpu.hr

>

>

>

>
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SVEUČILIŠNI 
PREDDIPLOMSKI 
INTERDISCIPLINARNI 
STUDIJ KULTURA I 
TURIZAM

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI INTERDISCIPLINARNI STUDIJ 
KULTURE I TURIZMA

Preradovićeva 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 000
E-pošta: kit@unipu.hr
www.efpu.hr, www.unipu.hr

>

>

Polazeći od svoje strategije razvit-
ka visokoškolske izvrsnosti i širenja 

ponude studija u Puli, Sveučilište Jurja 
Dobrile pokrenulo je preddiplomski sve-
učilišni interdisciplinarni studij Kultura i 
turizam početkom akademske 2007./08. 
godine. Idejno i programski taj je studij 
proistekao iz neprijeporne svrhovitosti 
povezivanja turizma i kulture u Istarskoj 
županiji.

Koncept kulturnoga turizma sve je 
prisutniji u suvremenim promišljanjima 
turističke ponude i potražnje u svijetu, 
što postupno nalazi svoj odraz i unutar 

Sveučilište Jurja Dobrile pokrenulo 
je diplomski sveučilišni interdiscipli-

narni studij Kultura i turizam početkom 
akademske 2011./2012. godine. Idejno 
i programski taj je studij proistekao iz 
neprijeporne svrhovitosti povezivanja 
turizma i kulture u Istarskoj županiji.     
Pokretanje diplomskog studija logičan 

Opći podaci o studiju

Opis preddiplomskog 
interdisciplinarnog 
studija koji se izvodi 
na Sveučilištu

Preddiplomski interdisciplinar-
ni studij Kultura i turizam mogu 

upisati pristupnici koji su završili četve-
rogodišnju srednju školu. Izbor između 
pristupnika obavlja se prema rang-listi 
prijavljenih i njihova srednjoškolskog 
uspjeha. Vrednuje se opći uspjeh u sva-
kom razredu srednje škole i uspjeh na 
završnom ispitu.

Studenti upisuju preddiplomski 
sveučilišni interdisciplinarni studij kao 

hrvatskog, odnosno istarskog turizma. 
Ne iznenađuje stoga činjenica da europ-
ska visoka učilišta, usklađujući upisnu 
politiku s novim potrebama globalnoga 
tržišta, u svoje nastavne planove i pro-
grame uključuju i taj vid obrazovanja s 
polazištem u interdisciplinarnosti kao 
jednom od važnih pristupa teorijskim i 
praktičnim razmatranjima širokoga spek-
tra pitanja i fenomena današnjice. 

Potreba interdisciplinarnog osmi-
šljavanja kulture i turizma u jednome 
studiju konkretno proizlazi iz potrebe 
da se pruži teorijska osnova kulturnom 
turizmu, poglavito namijenjenom su-
vremenom čovjeku koji svoj odmor želi 
oplemeniti upoznavanjem ljudi, kulture, 

je nastavak započetog nastavnog procesa 
na prediplomskoj razini i potrebe za in-
tegriranjem studija na višoj razini koji će 
omogućiti stjecanje kompetencija znanja 
i vještina iz područja kulture, ekonomije, 
umjetnosti, povijesti i turizma.

  Uvažavajući suvremena kretanja 
i sve izraženiju potrebu integriranja po-

kulturno-povijesnih spomenika, knji-
ževnosti, gospodarstva, gastronomije i 
ostalih oblika identiteta prostora u kojem 
provodi godišnji odmor.

Studij nudi mogućnost obrazovanja 
i usavršavanja ljudima različite životne 
dobi s naglaskom na poticaj obrazovanja 
mladih, ali se ne smije zaboraviti ni na 
one koji zbog potreba rada u instituci-
jama vezanim uz kulturu i turizam žele 
dobiti dopunsko znanje iz specifičnih 
predmeta u sklopu jedinstvenoga sadr-
žaja studija.

redoviti studenti uz potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, zatim na 
vlastite potrebe uz djelomičnu potporu 
Ministarstva ili kao izvanredni studenti. 

Studij traje tri godine (6 semesta-
ra), a završetkom student stječe naziv 
prvostupnik kulture i turizma (univ. bacc. 
kult. i turiz.) i omogućuje stjecanje zna-
nja i vještina potrebnih za obavljanje 
jednostavnijih poslova u području kul-
ture i turizma, kao što su: organizator 
aktivnosti u kulturi i turizmu, organizator 
recepcijskih poslova, turistički animator, 
turistički komunikolog.

Završetkom studija student će stoga 
moći: analizirati turističko tržište na razini 
lokalnih, nacionalnih i međunarodnih 
uvjeta i okolnosti, osmišljavati turističke 
pakete koji će biti u skladu s promjenlji-
vim i sve zahtjevnijim tržištem, a koji će 

moći vrednovati prostorne potencijale 
u Istri i ostatku Hrvatske, osmišljavati, 
planirati i provoditi turističke itinerere za 
različite korisnike i razrađivati, promovi-
rati i širiti prijedloge i turističke itinerere.

>
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dručja ekonomije, kulture, umjetnosti 
i turizma u kontekstu nacionalne eko-
nomije i tržišta, studenti  stječu  potre-
bita znanja iz relevantnih područja, te 
se osposobljavaju za izravnu aplikaciju 
stečenih teorijskih znanja i za samostalno 
obavljanje poslova u javnom i privatnom 
sektoru.
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> Razvoj gospodarskih i društvenih 
odnosa u posljednjih pedesetak 

godina pod neposrednim je utjecajem 
razvoja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije (IKT) koja je postala važnom 
polugom za odvijanje gotovo svih ljudskih 
aktivnosti i utječe na njihov daljnji razvoj. 
Kao posljedica takva razvoja jest učestala 
potražnja za kvalifi ciranim informatičkim 
kadrovima u cijelome svijetu, a posebice 
u gospodarski najrazvijenijim dijelovima 
u koje se želi svrstati i Hrvatska.

Zbog toga se odmah nakon osnivanja 
Sveučilišta započelo s aktivnostima na 
osnivanju studija informatike na kojem 
bi se razvijao taj kadar. Dopusnicu za pred-
diplomski studij dobili smo 2011. godine 

Opći podaci o studiju

Opis studija 

Preddiplomski studij informatike 
mogu upisati pristupnici koji su za-

vršili četverogodišnju srednju školu. Izbor 
između pristupnika obavlja se prema rang-
listi prijavljenih i njihovu uspjehu iz srednje 
škole. Uspjeh se vrednuje na temelju općega 
uspjeha u svakom razredu srednje škole i 
uspjeha na završnome ispitu.
Studenti upisuju preddiplomski sveučilišni 
studij kao redoviti studenti uz potporu Mi-
nistarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
za vlastite potrebe uz djelomičnu potporu 
Ministarstva te kao izvanredni studenti. 
Studij traje tri godine (6 semestara) i omo-
gućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih 
za obavljanje poslova iz područja informati-
ke, a završetkom student stječe naziv sveu-
čilišni prvostupnik/prvostupnica informatike 
(univ. bacc. inf.). 

Završetkom studija student će usvojiti 
temeljna teorijska znanja o informaciji, 
relevantnosti informacije, informacijskim 
i komunikacijskim tehnologijama (IKT) i 
informacijskim sustavima (IS), temeljna 

te je akademske godine 2011./12. upisana 
prva generacija s osamdesetak redovitih i 
izvanrednih studenata.

Studijski je program koncipiran prema slič-
nim studijima u Hrvatskoj i EU, a težište 
je studija na usvajanju temeljnih znanja 
vezanih za programiranje računala, ope-
racijske sustave, računalne mreže i baze 
podataka, odnosno primjenu navedenih 
znanja u procesu razvijanja informacijskih 
sustava. Za uspješno svladavanje studija 
informatike neophodna su znanja iz ma-
tematike, statistike i ekonomije.

Nakon završenoga preddiplomskoga stu-
dija informatike studenti mogu nastaviti 
školovanje na odgovarajućim diplomskim 
studijima u Hrvatskoj i EU, a u tijeku su i 
aktivnosti za osnivanje diplomskoga stu-
dija na našemu Sveučilištu. 

znanja o formalizaciji poslovnih procesa 
kroz informacijske sustave i o organiziranju 
poslovnih sustava, njihovu upravljanju u 
kontekstu odnosa informacije i organiza-
cije. Pored toga steći će i praktična znanja 
iz područja projektiranja i implementacije 
računalnih sustava, informacijskih sustava 
i računalnih mreža, programa za kreiranje i 
upravljanje bazama podataka, programira-
nja u barem jednom od programskih jezika, 
temeljna znanja o sigurnosti IS i pretraživa-
nju podataka i informacija, elektroničkog 
poslovanja, primjeni internetske tehnologije 
(programiranje web-aplikacije i uporaba 
internetskih servisa) i temeljna znanja eko-
nomskih disciplina, a posebice marketinga i 
menadžmenta u uvjetima informacijskoga 
društva.

Prijava za studij na Odjelu za odgojne i obra-
zovne znanosti vrši se putem Nacionalnog 
informacijskog sustava prijave na visoka 
učilišta. Informacije o uvjetima upisa su 
dostupne na mrežnim stranicama: www.
postani-student.hr/.

>
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ODJEL ZA 
HUMANISTIČKE
ZNANOSTI

Preddiplomske studije mogu 
upisati pristupnici koji su završili 

četverogodišnju srednju školu te uspješ-
no prošli razredbeni postupak.

Ukupna je vrijednost preddiplom-
skih studija 180, a diplomskih 120 ECTS-
a. Preddiplomski studiji traju tri godine 

>

>

>

I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 500, 377 501
Telefaks: 052/377 503
E-pošta: ured.hum@unipu.hr 
www.ffpu.hr, www.unipu.hr

> Odjel za humanističke znanosti čine 
Odsjek za kroatistiku (Katedra za 

hrvatski jezik i Katedra za hrvatsku knji-
ževnost), Odsjek za povijest (Katedra za 
staru i srednjovjekovnu povijest i Katedra 
za novovjekovnu i suvremenu povijest) i 
Odsjek za romansku i klasičnu filologiju 
(Katedra za romansku i klasičnu knji-
ževnost i Katedra za romanske i klasične 
jezike).

Odjel za humanističke znanosti obu-
hvaća jednopredmetne i dvopredmetne 
preddiplomske i diplomske studije po-

Opći podaci o Odjelu
vijesti, hrvatskoga jezika i književnosti, 
dvopredmetni studij talijanskoga jezika 
i književnosti te dvopredmetni studij 
latinskoga jezika i rimske književnosti 
(dvopredmetne su kombinacije slobodne). 

Odjel za humanističke znanosti 
započeo je s radom krajem 2006. osni-
vanjem Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
kao sljednik Filozofskoga fakulteta u 
Puli. Od akademske 2005./06. godine 
studiji su ustrojeni po načelima Bolonjske 
deklaracije.

Opis sveučilišnih 
preddiplomskih i 
diplomskih studija 
koji se izvode na 
Odjelu 

Preddiplomski studij izvodi se 
kao jednopredmetni (nastavnički i 

opći smjer) i dvopredmetni (nastavnički 
smjer). Cilj je studija osposobljavanje 
studenata za izvođenje nastave hrvat-
skoga jezika i književnosti u osnovnim 
i srednjim školama te za znanstveno i 
stručno istraživanje hrvatskoga jezika i 
hrvatske književnosti. 

Završetkom preddiplomskoga stu-
dija stječe se naziv prvostupnika/prvo-
stupnice hrvatskoga jezika i književnosti 
(univ. bacc. philol. croat.). Nastavnički 
i opći smjer dvopredmetnoga studija 
imaju jednake obvezne i izborne kole-
gije. Razlikuju se u tome što nastavnički 
smjer ima obvezne i izborne nastavničke 
kolegije, a na općemu se smjeru bira više 
izbornih kroatističkih kolegija.

Obrazovanje je moguće nastaviti na 
diplomskome studiju hrvatskoga jezika i 
književnosti na matičnome sveučilištu ili 
nekim drugim domaćim ili stranim sveu-

1. Studij hrvatskoga 
jezika i književnosti

čilištima. Diplomski studij hrvatskoga 
jezika i književnosti upisuju prvostupnici 
hrvatskoga jezika i književnosti te prvo-
stupnici iz drugih područja humanistič-
kih znanosti. Završetkom diplomskoga 
studija student stječe naziv magistar/
magistra hrvatskoga jezika i književnosti 
(mag. philol. croat.) te može nastaviti 
usavršavanje na poslijediplomskome 
doktorskome studiju.

2. Studij povijesti
Studij se izvodi kao jednopred-
metni i dvopredmetni, na pred-

diplomskoj i diplomskoj razini. Cilj 
studija povijesti osposobljavanje je 
studenata za istraživanje povijesti u 
skladu sa suvremenim historiografskim 
načelima te obrazovanje nastavnika za 
prenošenje znanja o povijesti na nove 
naraštaje. Program sastavljen od obve-
znih i izbornih predmeta daje uvid u sva 
razdoblja opće i nacionalne povijesti, 
nudi opći pregled te mogućnost usmje-
ravanja prema užim povijesnim temama. 

ili šest semestara, a diplomski dvije 
godine ili četiri semestra.

Završetkom trogodišnjega preddiplom-
skog studija (180 ECTS-a) stječe se na-
slov sveučilišnoga prvostupnika povije-
sti (univ. bacc. hist.). Prvostupnik može 
obavljati niz poslova u javnom i privat-
nom sektoru, no poželjan je nastavak 
obrazovanja upisivanjem dvogodišnjega 
diplomskog studija (120 ECTS-a) na ma-
tičnom sveučilištu ili drugim domaćim i 
inozemnim sveučilištima. Završetkom 
diplomskoga studija magistri povijesti 
(mag. hist.) stječu potpunu samostalnost 
u struci te mogu djelovati kao povjesni-
čari i nastavnici povijesti. Magistri mogu 
nastaviti znanstveno usavršavanje na 
drugim sveučilištima upisivanjem posli-
jediplomskoga doktorskog studija.

2 > IZBOR STUDIJA20 >



19

3. Dvopredmetni 
studij talijanskoga 
jezika i književnosti

Dvopredmetni studij talijanskoga 
jezika i književnosti ustrojen je kao 

preddiplomski studij (3 godine/6 se-
mestra/180 bodova) i kao diplomski 
studij (2 godine/ 4 semestra/120 bo-
dova). Studenti mogu upisati tri različita 
studijska programa:

znanstveni studijski program (u kom-
binaciji sa studijem hrvatskog jezika i 
književnosti, povijesti ili latinskoga jezika 
i rimske književnosti);

nastavnički studijski program (u ko-
mbinaciji sa studijem hrvatskog jezika i 
književnosti, povijesti ili latinskoga jezika 
i rimske književnosti) i

prevoditeljski studijski program (u 
kombinaciji sa studijem hrvatskog jezika 
i književnosti).

4. Dvopredmetni 
studij latinskog jezika 
i rimske književnosti

 Preddiplomski studij je klasična  
naobrazba i temelj svih humanističkih stru-
ka, a velikim dijelom pripada i temeljima 

Mogućnost upisa studija stječe se 
završetkom četverogodišnje srednje 
škole i uspješnim prolaskom na razred-
benom postupku. 

Dvopredmetnim studijem talijani-
stike studenti ostvaruju visok stupanj 
jezične, književne i kulturne stručnosti te 
sposobnost fluentnoga razumijevanja i 
kreativnoga korištenja pisanog i govore-
nog izraza. Stječe se naziv prvostupnika 
(univ. bacc. philol. ital.).

Sveučilišni diplomski studij talijan-
skog jezika i književnosti traje 2 godine 
(4 semestra). Završetkom diplomskog stu-
dija stječe se akademski naziv magistar/
magistra talijanistike (mag. philol. ital.).

>

drugih znanstvenih područja. Pogotovo je 
to važno u Istri, zbog bogate klasične ba-
štine u spomenicima i u povijesti. Nakon 
završenoga trogodišnjeg studija student 
je osposobljen za rad u svim kulturnim 
djelatnostima (muzeji, arhivi, kazališta, 
nakladništvo, novinarstvo).
 Završetkom diplomskoga studija 
studentima se otvaraju i nove mogućnosti 
zapošljavanja: u obrazovanju, svim djelat-
nostima kulture, a posebno je važna pre-
voditeljska djelatnost, za koju danas nema 
dovoljno osposobljenih pojedinaca (ne samo 
prevodilaštvo s latinskog jezika već i sa svih 
romanskih jezika). Završetkom preddi-
plomskoga studija student stječe naslov 
prvostupnik/prvostupnica latinskog jezika 
i rimske književnosti (univ. bacc. philol. lat.), 
a završetkom diplomskoga stječe se naslov 
magistra/magistre latinskoga jezika i rimske 
književnosti (mag. philol. lat.). 
Prijava za studij na Odjelu za odgojne i obra-
zovne znanosti vrši se putem Nacionalnog 
informacijskog sustava prijave na visoka 
učilišta. Informacije o uvjetima upisa su 
dostupne na mrežnim stranicama: www.
postani-student.hr/.
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Jednopredmetni studij organizira se po 
modelu 4 + 1, u semestrima 8 + 2.

Preddiplomski studij  glazbene 
pedagogije traje četiri godine, od-

nosno 8 semestara (240 ECT-a) a diplom-
ski jednu godinu, odnosno 2 semestra 
(60 ECTS-a).

Studij mogu upisati pristupnici sa 
završenom srednjom glazbenom ško-
lom, općom gimnazijom te koji polože 
razredbeni ispit. Odnosno pristupnici koji 
završe drugu četverogodišnju srednju 
školu i polože klasifikacijski ispit. 

Četverogodišnjim preddiplom-
skim studijem stječe se naziv prvostu-
pnik glazbene pedagogije (univ. bacc. 
paed.). S obzirom na to da je osnovni cilj 
studija glazbene pedagogije obrazovanje 
nastavničkoga kadra za općeobrazovne 
osnovne i srednje škole, prvostupnik 
će na preddiplomskome studiju ovla-
dati osnovnim glazbeno-pedagoškim 
znanjima i vještinama te će se njegove 

ODJEL ZA GLAZBU

kompetencije odnositi prvenstveno na 
pedagoški rad s djecom i mladeži te na 
druga područja gdje je potrebna opća 
glazbena naobrazba. 

Diplomski studij glazbene peda-
gogije izvodi  se  u dva semestra. 

Vodi u nastavnu i znanstvenu kvalifi kaciju 
sa stručnim nazivom: magistar glazbene 
pedagogije. Stručnjaci toga profi la bit će 
osposobljeni za glazbeno-pedagoški rad 
u osnovnim i srednjim općeobrazovnim 
školama, za nastavu solfeggia u osnov-
nim glazbenim školama te na studijskim 
programima općega nastavničkoga i na-
stavničkoga glazbenog usmjerenja. Moći 
će se baviti znanstvenim radom i upisati 
doktorski studij glazbene pedagogije. Za-
vršetkom studija stječe se stručni naziv 
magistar/magistra glazbene pedagogije 
(mag. paed.).

>

>
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Rovinjska 14, 52100 Pula
Tel.: 052/377 503
Telefaks: 00 385 52 211  713
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www.unipu.hr 

> Odjel za glazbu jedna je od sa-
stavnica Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli. Sadrži dva studijska programa 
organizirana u odsjeke: Odsjek  glazbene 
pedagogije i Odsjek klasične harmonike. 
Odjel za glazbu nastao je udruživanjem 
Odsjeka  glazbene pedagogije i Odsje-
ka za harmoniku još pri Pedagoškome 
fakultetu. Uz redovitu predavačku dje-
latnost Odjela važna su komponenta 
u aktivnostima Odjela za glazbu kon-
certi i javni nastupi. Studenti Odsjeka 

Opći podaci o Odjelu
klasične harmonike i Odsjeka glazbene 
pedagogije održavaju redovite koncer-
te u Svečanoj dvorani “Tone Peruško” u 
zgradi Sveučilišta te u drugim pulskim 
koncertnim prostorima. Studenti Odjela 
za glazbu redoviti su sudionioci na svim 
važnim manifestacijama Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli, na domaćim i međuna-
rodnim natjecanjima s kojih se vraćaju s 
brojnim nagradama. Kao aktivni studenti 
i izvođači česti su gosti glazbenih tribina, 
festivala, seminara u zemlji i inozemstvu. 

Studenti imaju priliku nastupati i prezen-
tirati svoje glazbeno-izvođačko umijeće 
kao solisti na harmonici i klaviru, kao 
članovi komornih sastava te kao članovi 
Akademskoga harmonikaškog orkestra i 
Akademskoga mješovitog pjevačkog zbo-
ra. Nastavnici Odjela za glazbu redom su 
sudionici znanstvenih skupova, prestiž-
nih glazbenih manifestacija, članovi su 
ocjenjivačkih sudova, priznati skladatelji 
i interpreti.

Opis sveučilišnih 
prediplomskih i 
diplomskih studija 
koji se izvode na 
Odjelu 

1. Studij glazbene 
pedagogije

2. Studij klasične 
harmonike
Jednopredmetni studij organizira se po 
modelu 4 + 1, u semestrima 8 + 2.
 

Preddiplomski studijski pro-
gram klasične harmonike traje 

četiri godine (8 semestara; 240 ECTS-a).
 Studij mogu upisati kandidati sa za-
vršenom srednjom glazbenom školom, 
glavni predmet - harmonika, i koji polože 
razredbeni ispit. Odnosno, kandidati koji 
završe drugu četverogodišnju srednju 
školu i polože razredbeni ispit ili izuzet-

no nadareni učenici bez završene srednje 
škole koji polože razredbeni ispit.
 Prvostupnik klasične harmonike 
osposobljen je za sve zahtjeve što se 
pred njega postavljaju, sukladno drugim 
prvostupnicima instrumentalnih studija 
na umjetničkim odjelima. Apsolvirano 
znanje tijekom studija omogućava uspješ-
no obavljanje radnih zadataka voditelja 
glazbenih tečajeva i radionica, kulturno 
umjetničkih društava, glazbenih urednika 
u tiskanim i elektroničkim medijima.
 Pored navedenog, prvostupnik kla-
sične harmonike posjeduje sljedeće: na 
umjetničkom polju – sposobnost inter-
pretacije na solističkom, komornom i or-
kestarskom području, sposobnost analize 
oblika i stilova te harmonijskih struktura, 
sposobnost orijentacije u povijesti glazbe, 
sposobnost priređivanja opće glazbene 
literature i skladanja vlastitih skladbi za 
harmoniku, komorne sastave i harmoni-
kaški orkestar.

Završetkom četverogodišnjeg studija 
stječe se naziv prvostupnik klasične har-
monike - univ. bacc. art.

Diplomski studijski program kla-
sične harmonike traje jednu godinu 

(2 semestara; 60 ECTS-a).
Studij mogu upisati pristupnici sa zavr-
šenim preddiplomskim studijem klasične 
harmonike. Nastup pred stručnim povje-
renstvom u ulozi je prijamnoga ispita. 
Apsolvirano znanje tijekom studija omo-
gućuje uspješno obavljanje radnih zada-
taka glazbenog pedagoga u osnovnim i 

>
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> Uz redovnu nastavnu djelatnost 
važnu komponentu u aktivnostima 

Odjela za glazbu čine koncertna djelatnost i 
javni nastupi. Odjel za glazbu tijekom aka-
demske godine organizira niz koncerata u 
sklopu Akademske koncertne sezone.
 Studenti odsjeka Klasične harmonike 
i odsjeka Glazbene pedagogije koncerte 
održavaju u Svečanoj dvorani “Tone Peruš-
ko” u zgradi Sveučilišta i u drugim pulskim 
koncertnim prostorima te su redovito su-
dionici na svim važnim manifestacijama 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Sudjelovanjem na domaćim i međuna-
rodnim natjecanjima, na kojima osvajaju 

Koncertna djelatnost

srednjim glazbenim školama, i to iz glav-
noga predmeta harmonika.
 Uspješno svladan nastavni program 
toga studija omogućuje kvalitetno izvrša-
vanje poslova reproduktivne djelatnosti 
– akademskoga glazbenika, kao člana 
različitih glazbenih sastava ili kao kon-
certista-solista.
 Pored toga, drugostupnik harmonike 
posjeduje sljedeće: na umjetničkom polju 
– sposobnost interpretacije (na solistič-
kom, komornom i orkestarskom područ-
ju), sposobnost analize oblika i stilova 
te harmonijskih struktura, sposobnost 
orijentacije u povijesti glazbe, sposob-

nost priređivanja glazbene literature za 
harmoniku i ostale instrumente, komorne 
sastave i simfonijski orkestar, sposobnost 
skladanja vlastitih skladbi za harmoniku 
i ostale instrumente, komorne sastave i 
simfonijski orkestar; pedagoške kompe-
tencije – sposobnost prenošenja znanja i 
vještina na području razumijevanja glaz-
benih oblika, tehnike instrumenta, vjež-
banja, sposobnost uočavanja subjektivnih 
potreba pojedinih učenika. 

Student završetkom jednogodišnjeg 
diplomskog studija klasične harmonike 
stječe naziv magistar muzike (mag. art.).

brojne visoke nagrade i priznanja, studenti 
Odjela za glazbu potvrđuju svoje talente 
i kvalitetu pulskog studija te obogaćuju 
svoja znanja i vještine novim spoznajama 
i iskustvima. Kao aktivni učenici i izvođači 
česti su gosti glazbenih tribina, festivala i 
seminara u zemlji i inozemstvu.
 Studenti imaju priliku nastupati i pre-
zentirati svoje glazbeno-izvođačko umijeće 
kao solisti na harmonici, klaviru ili kao so-
lo-pjevači, kao članovi komornih sastava 
te kao članovi harmonikaškog orkestra i 
mješovitog pjevačkog zbora.
Nastavnici Odjela za glazbu redom su člano-
vi prestižnih glazbenih manifestacija, člano-

vi ocjenjivačkih sudova, priznati skladatelji.
 U sklopu koncertne djelatnosti orga-
niziraju se razne tematske glazbene tribine 
i seminari, koncerti uglednih glazbenika 
iz Hrvatske i inozemstva te diplomiranih 
glazbenika i nastavnika Odjela za glazbu.
 Tijekom prošlih akademskih godina 
ostvareno je veliki broj različitih nastupa, 
tribina, seminara, masterclassa i koncerata. 
Prijava za studij na Odjelu za odgojne 
i obrazovne znanosti vrši se putem 
Nacionalnog informacijskog sustava 
prijave na visoka učilišta. Informacije o 
uvjetima upisa su dostupne na mrežnim 
stranicama: www.postani-student.hr/.
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ODJEL ZA STUDIJ 
NA TALIJANSKOM 
JEZIKU

I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 523, 377 520
Telefaks: 052/211 713
E-pošta: ured.ostj@unipu.hr
www.ffpu.hr, www.unipu.hr

> Odjel za studij na talijanskom jeziku 
novi je sveučilišni odjel Sveučilišta 

Jurja Dobrile u Puli. Formalno je izdvojen 
kao Odjel 2007. godine, no kao odsjek po-
stoji već trideset godina. Naime, osnovan 
je 1978. godine pri Pedagoškoj akademiji, 
a nakon toga djelovao je u okviru Peda-
goškoga fakulteta, Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci.

Opći podaci o Odjelu

1. Preddiplomski studij nasta-
vničkoga smjera kojim se student os-
posobljava za sve suradničke poslove u 
nastavi

2. Preddiplomski studij znan-
stvenoga filološkog smjera

3. Preddiplomski studij književ-
no-kulturološkoga smjera kojima se 
studenti osposobljavaju za sve suradnič-
ke poslove u izdavaštvu, kulturnome tu-
rizmu, u poduzetništvu i sl. gdje postoji 
potreba za poznavateljima talijanskoga 
jezika i talijanske kulture. 

>

Opis sveučilišnih 
preddiplomskih i 
diplomskih studija 
koji se izvode na 
Odjelu

Na Odjelu se trenutačno odvija 
preddiplomski studij talijanskoga 

jezika i književnosti koji traje tri godine, 
na koji se nastavlja dvogodišnji diplomski 
studij.
 Na preddiplomskome studiju na-
stava se odvija u tri različita preddi-
plomska kurikula, i to:

Osim nastavne djelatnosti nastav-
nike Odjela za studij na talijan-

skom jeziku odlikuje i znanstveni rad. 
Djelatnici Odjela za studij na talijan-
skom jeziku osnovali su znanstvenu 
udrugu Pietas Iulia koja djeluje već 
više od 10 godina, a čiji je osnovni cilj 
proučavanje istro-mletačke kulture. U 
sklopu te znanstvene udruge ostvareni 
su i ostvaruju se brojni projekti i objav-
ljene su brojne publikacije. 

Sveučilišni preddiplomski studij 
jednopredmetne talijanistike:

Trajanje studija: 3 akademske go-
dine (6 semestara, 180 ECTS-a)

Akademski naziv koji se stječe na-
kon završetka preddiplomskoga studija: 
prvostupnik/prvostupnica talijanistike 
(univ. bacc. philol. ital.)

Sveučilišni diplomski studij tali-
janskoga jezika i književnosti:

Trajanje studija:  2 akademske go-
dine (4 semestra,120 ECTS-a)

Akademski naziv koji se stječe zavr-
šetkom diplomskoga studija: magistar/
magistra talijanistike (mag. philol. ital.) 

Istraživački rad

Prijava za studij na Odjelu za odgojne 
i obrazovne znanosti vrši se putem 
Nacionalnog informacijskog sustava 
prijave na visoka učilišta. Informacije o 
uvjetima upisa su dostupne na mrežnim 
stranicama: www.postani-student.hr/.
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ODJEL ZA ODGOJNE I 
OBRAZOVNE ZNANOSTI 

I. Matetića Ronjgova 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 540, 377 541
Telefaks: 052/377 550
E-pošta: odgojne@unipu.hr
www.unipu.hr

> Odjel za odgojne i obrazovne zna-
nosti (ranije Odjel za obrazovanje 

učitelja i odgojitelja)  od siječnja 2007. 
jedna je od članica Sveučilišta Jurja Do-
brile u Puli, na kojemu se više od pola 
stoljeća osposobljavaju učitelji i odgo-
jitelji za osnovne škole i predškolske 
ustanove na hrvatskom i talijanskom 
jeziku. Od 1948. godine djeluje u sklopu 
Učiteljske škole, od 1961. do 1977. kao 
Pedagoška akademija, zatim Pedagoš-
ki fakultet pa Filozofski fakultet, a od 

Opći podaci o Odjelu

Opis integriranog 
preddiplomskog i 
diplomskog 
sveučilišnog i 
stručnog studija koji 
se izvode na Odjelu

Odjel ustrojava sljedeće studije:

- integrirani preddiplomski i di-
plomski sveučilišni učiteljski studij 
koji traje pet godina (deset semestara). 
Završetkom studija ostvaruje se 300 ECTS 
bodova i stječe naziv magistar primarno-
ga obrazovanja (mag. paed.);

- stručni studij predškolskog 
odgoja oji traje tri godine (šest seme-
stara). Ustrojen je kao redoviti i izvanred-
ni. Završetkom studija ostvaruje se 180 
ECTS bodova i stječe se naziv prvostupnik 
odgojitelj predškolske djece (bacc. paed.)

1999. uredbom Vlade Republike Hrvat-
ske odvaja se od Filozofskoga fakulteta 
i od tada djeluje kao Visoka učiteljska 
škola. 

Odjel čine Katedra za učiteljski 
studij, Katedra za predškolski odgoj i 
Katedra za predškolski odgoj i učiteljski 
studij na talijanskom jeziku.

Na Integriranom preddiplom-
skom i diplomskom sveučilišnom 
učiteljskom studiju može se studirati 
na hrvatskom ili talijanskom jeziku. Uz 
temeljne sadržaje struke, student može 
odabrati modul informatika ili engleski 
jezik. U praksi se to pokazalo kao izvan-
redna prednost pri zapošljavanju, jer se 
u mlađim razredima osnovnih škola vrlo 
uspješno izvodi nastava iz tih područja. 
Studirati se može na redovitom studiju 
uz potporu Ministarstva znanosti obra-
zovanja i sporta. 

Na stručnom studiju predškol-
skoga odgoja može se studirati na 
redovitom studiju na hrvatskom ili ta-
lijanskom jeziku, uz potporu Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i sporta ili na 
izvanrednom studiju za vlastite potrebe. 

Studij mogu upisati pristupnici 
koji su završili četverogodišnju srednju 
školu, položili državnu maturu i koji su 
zdravstveno sposobni za rad u djelatnosti 

odgoja i obrazovanja. Studenti se prijav-
ljuju na NISpVU - Nacionalni informacijski 
sustav prijave na visoka učilišta.

Prijava za studij na Odjelu za od-
gojne i obrazovne znanosti vrši se pu-
tem Nacionalnog informacijskog sustava 
prijave na visoka učilišta. Informacije o 
uvjetima upisa su dostupne na mrežnim 
stranicama: www.postani-student.hr/.
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SVEUČILIŠNI 
PREDDIPLOMSKI 
STUDIJ ZNANOST 
O MORU
Zagrebačka 30, 52100 Pula
Tel.: 052/377 524
E-pošta: ured.zom@unipu.hr
www.unipu.hr

> Hrvatska se država svojim velikim 
dijelom oslanja na more, stoga je 

prirodno povećano zanimanje zajednice za 
njegovu zaštitu, uz smišljeno i znanstve-
no opravdano očuvanje njegovih resursa. 
Nedvojbeno je da je znanost o moru svoju 
pravu afi rmaciju doživjela u drugoj polovi-
ci 20. stoljeća. Tada, nažalost, započinju i 
najveći ekološki problemi vezani uz more, 
ali se istovremeno povećava svijest ljudske 
zajednice o potrebi njegove zaštite. 
 Glavni cilj znanosti o moru očuvanje 
je kvalitete morskoga ekosustava i njego-
ve biološke raznolikosti, uz istovremeni 
održivi razvoj ljudske zajednice uz more. 

Opći podaci o studiju 

Opis studija

Studij Znanost o moru mogu upi-
sati pristupnici koji su završili gi-

mnaziju ili četverogodišnju srednju školu 
prirodoslovnog usmjerenja. Razredbeni 
postupak obuhvaća selekciju na temelju 
uspjeha u srednjoj školi i polaganje ra-
zredbenog ispita iz predmeta: biologija, 
kemija i fizika.
 Studij traje tri godine (6 semesta-
ra), a završetkom student/studentica 
stječe akademski naziv prvostupnik/pr-

Stoga je prvenstveni cilj studija Znano-
sti o moru obrazovanje stručnjaka koji 
će raditi na pitanjima zaštite mora i na 
pitanjima unaprjeđivanja iskorištavanja 
mora na održiv način. U posljednjih 50 
godina znanost o moru postala je inter-
disciplinarno područje koje obuhvaća 
mnoge discipline prirodoslovnih, teh-
ničkih i biotehničkih znanosti. Danas se 
jasno iskazuje potreba za školovanjem 
takvih visokoobrazovnih profila koji će 
se moći uključiti u djelatnost vezanu za 
zaštitu mora, sukladno visokim ekološkim 
standardima u njegovoj eksploataciji i 
planiranju razvoja prostora uz more. Ta-
kav profil stručnjaka, kojima znanost o 
moru nije sredstvo nego cilj struke, treba 
steći posebno znanje o osnovnim meha-

nizmima koji uvjetuju procese u moru; o 
sustavu raspodjele vodenih masa, hranji-
vih soli, proizvodnji i raspodjeli organske 
tvari po trofičkim razinama hranidbenoga 
lanca; izvorima i sudbini osnovnih sku-
pina zagađivala i o njihovim biološkim 
učincima te o specifičnim procesima ve-
zanim uz osnovne fiziološke i biokemijske 
mehanizme reakcija morskih organizama 
na nagle (kratkoročne) i spore (dugoroč-
ne) promjene biotskih i abiotskih uvjeta u 
moru, bilo prirodnih bilo izazvanih djelo-
vanjem čovjeka, što je posebice često. U 
Hrvatskoj nije do sada organiziran takav 
preddiplomski program, premda znanost 
o moru danas čini osnovu interdiscipli-
narnih studija na mnogim europskim i 
američkim sveučilištima.

vostupnica (baccalaureus/baccalaurea) 
znanosti o moru.
 Prvostupnik/prvostupnica (bacca-
laureus/baccalaurea) znanosti o moru 
bit će osposobljen/osposobljena za 
stručni rad u laboratorijskim, tehničkim i 
složenijim poslovima vezanima uz istra-
živanja iz primijenjene znanosti o moru, 
za organizaciju i provođenje mjerenja u 
okviru ekoloških studija vezanih uz more 
te za unaprjeđivanje praktične primjene 
rezultata istraživanja na području zaštite 
ekosustava mora i priobalja. Ti poslovi 
uključuju: korištenje opreme i labora-

torijskih metoda u analizi fizikalnih i 
kemijskih svojstava mora, laboratorijska 
i terenska istraživanja i analize osnovnih 
oceanografskih parametara, prikupljanje 
i pripremu uzoraka morske vode, sedi-
menta i morskih organizama, računalnu 
obrada i razvrstavanje oceanografskih 
podataka.
 Prijava za studij na Odjelu za od-
gojne i obrazovne znanosti vrši se pu-
tem Nacionalnog informacijskog sustava 
prijave na visoka učilišta. Informacije o 
uvjetima upisa su dostupne na mrežnim 
stranicama: www.postani-student.hr/.
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Preradovićeva 1, 52100 Pula
Tel.: 052/377 000
Telefaks: 052/377 013
E-pošta: ured.efpu@unipu.hr
www.unipu.hr

2 > IZBOR STUDIJA

SVEUČILIŠNI 
POSLIJEDIPLOMSKI 
STUDIJI

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij 
EUROPSKE INTEGRACIJE, REGIONALNI I 
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Opći podaci o studiju

Cilj je poslijediplomskoga studija 
«Europske integracije, regionalni 

i lokalni razvoj» polaznicima osigurati 
stjecanje suvremenoga znanja i primjene 
ekonomske teorije na razini funkcioniranja 
integriranoga sustava gospodarstva naci-
onalnih, regionalnih i lokalnih ekonomija 
zemalja članica EU. Polaznicima studija 
prezentirat će se sveobuhvatna i kritička 

analiza procesa europskih ekonomskih 
integracija, gdje će naglasak, naravno, 
biti na javnoj politici i njezinim implikaci-
jama na poslovnu strategiju u europskom 
okruženju. Sadržaj pojedinih kolegija po-
laznicima će nuditi uravnoteženo znanje 
ekonomske teorije, analize i prakse.

Studij je ponajprije namijenjen 
kandidatima sa završenim dodiplomskim 
studijem  koji rade ili žele raditi na eko-
nomskim poslovima u i sa ujedinjenom 
Europom, posebice mladima koji će se 

zapošljavati u pojedinim hrvatskim dr-
žavnim institucijama, civilnim udrugama, 
gospodarskim subjektima koja će nužno 
surađivati sa sličnim institucijama EU-a.>
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Opis studija

> Poslijediplomski specijalistički studij 
mogu upisati:

• osobe koje su završile sveučilišni diplomski 
studij (300 ECTS) u polju ekonomije ili sve-
učilišni dodiplomski studij u polju ekono-
mije (upisani po studijskim programima 
prije akademske 2005./06. godine),

• osobe koje su završile specijalistički di-
plomski studij (300 ECTS) ili stručni do-
diplomski studij u trajanju od 4 godine 
(upisani po studijskim programima prije 
akademske 2005./06. godine) uz obavezu 
polaganja razlikovnih ispita,

• osobe koje su završile diplomski i dodi-
plomski studij izvan polja ekonomije uz 
obavezu polaganja razlikovnih ispita;

• postignuta prosječna ocjena od najmanje 

3.5 (kandidati koji imaju prosječnu ocjenu 
manju od 3.5 trebaju priložiti dvije prepo-
ruke sveučilišnih profesora).

Poslijediplomski specijalistički studij tra-
je godinu dana (ukupno 60 ECTS-a) i njegovim 
završetkom student stječe zvanje sveučilišni 
specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)



SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI

Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij 
LJUDSKI RESURSI I DRUŠTVO ZNANJA

Opći podaci o studiju

Poslijediplomski je specijalistički studij 
„Ljudski resursi i društvo znanja“ nami-

jenjen studentima koji imaju jasno iskazan 
ekonomski interes za izučavanje fi zičkoga, 
obrazovnoga, zdravstvenoga i brojnih dru-
gih karakteristika ljudskoga potencijala na 
svim razinama agregiranja.  Razlozi za po-
kretanje ovoga poslijediplomskog studija 
višestruki su i ogledaju se u potrebi gospo-

darstva za većim brojem visokoobrazovane 
radne snage, približavanju standardima 
Europske unije, želji samih studenata da za-
vrše poslijediplomski studij i time nastave sa 
svojim cjeloživotnim obrazovanjem, potrebi 
privatnoga sektora za mladim obrazova-
nim kadrovima koji će osigurati stabilnost 
i konkurentnost poduzeća, zadaći javnog 
sektora da se restrukturira i time zaposle 
stručniji radnici u svrhu pružanja kvalitet-
nijih usluga građanima, smanjivanju stope 
nezaposlenosti, osiguravanju kvalitetnijega 

javnog mnijenja, jačanju kulturnoga identi-
teta hrvatskoga društva i uopće mogućnosti 
približavanja društvu znanja. Među bitnim 
kompetencijama koje kandidat stječe za-
vršetkom ovoga studija jesu vođenje me-
nadžerskih poslova na svim razinama, rad 
na znanstvenim i stručnim projektima te 
općenito rad na složenim i kreativnim izvrši-
teljskim poslovima.

>
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Opis studija

> Poslijediplomski specijalistički studij 
mogu upisati osobe koje su završile 

sveučilišni diplomski studij (300 ECTS) u po-
lju ekonomije ili sveučilišni dodiplomski stu-
dij u polju ekonomije (upisani po studijskim 
programima prije akademske 2005./06. 
godine), osobe koje su završile specijalistički 

diplomski studij (300 ECTS) ili stručni dodi-
plomski studij u trajanju od 4 godine (upisa-
ni po studijskim programima prije akadem-
ske 2005./06. godine) uz uvjet prethodnog 
rada u struci u trajanju od najmanje 5 godina 
te obavezu polaganja razlikovnih ispita, oso-
be koje su završile diplomski i dodiplomski 
studij izvan polja ekonomije uz obavezu po-
laganja razlikovnih ispita; studenti koji imaju 
postignutu prosječnu ocjenu od najmanje 

3.5. Studenti koji imaju prosječnu ocjenu 
manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporu-
ke sveučilišnih profesora.

Poslijediplomski specijalistički studij 
traje godinu dana (ukupno 60 ECTS-a) i nje-
govim završetkom student stječe zvanje sve-
učilišni specijalist ljudskih resursa i društva 
znanja (univ. spec. oec.).



Poslijediplomski doktorski studij 

Smjerovi: Financije, Računovodstvo, 
 Marketing, Menadžment i Turizam

Poslijediplomski doktorski studij Sveu-
čilišta Jurja Dobrile u Puli utemeljen je 

sa svrhom osposobljavanja studenata za sa-
mostalan znanstveno-istraživački i akadem-
ski rad na sveučilištima, znanstvenim insti-
tutima, zavodima, kao i za znanstveni rad 
u gospodarstvu. Poslijediplomski doktorski 
studij usmjeren je prema ekonomiji i poslov-
noj ekonomiji, a provodi se pod vodstvom 
mentorâ koji studentima omogućavaju stje-
canje metodoloških i teorijskih znanja. 

Tijekom doktorskoga studija studen-
ti sudjeluju u znanstvenim istraživanjima 
čiji je rezultat doktorska disertacija. Pritom 
se uključuju u istraživačke timove drugih 
znanstvenih i nastavnih institucija u zemlji 
i inozemstvu, pa je mobilnost studenata 
poželjna. Boravak na inozemnim učilištima 
potiče se uključivanjem inozemnih profesora 
u predavanja i istraživanja. 

Program poslijediplomskoga doktor-
skog studija obuhvaća suvremene znan-
stvene spoznaje te rezultate temeljnih i 
primijenjenih znanstvenih istraživanja koja 
omogućavaju široko i produbljeno poznava-
nje globalnih ekonomskih tokova. Nositelji 
kolegijâ studija su redoviti profesori, izvan-
redni profesori i docenti Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli – Odjela za ekonomiju i turi-
zam "Dr. Mijo Mirković" te profesori drugih 
hrvatskih i inozemnih visokih učilišta, koji 
tijekom poslijediplomskoga doktorskog stu-
dija mentorskim i sumentorskim radom ra-

zvijaju modularna istraživanja te međusob-
nu suradnju inozemnih i domaćih mentora i 
studenata doktorskoga studija. 

U defi niranju svrhe, cilja te organizacij-
skog i fi nancijskog ustroja poslijediplomsko-
ga doktorskog studija Sveučilišta Jurja Dobri-
le u Puli pošlo se od postupne harmonizacije 
preddiplomskih, diplomskih, poslijediplom-
skih specijalističkih studija, čime su stvoreni 
preduvjeti za uvođenje poslijediplomskoga 
doktorskog studija. To je dug proces u kojem 
se sveučilišna zajednica u Puli profi lirala kao 
sustav s unutarnjom strukturom, povezan s 
vanjskim čimbenicima. 

Cilj je poslijediplomskoga doktorskog 
studija uspostaviti kvalitetan obrazovni 
proces na Sveučilištu uz međunarodnu akre-
ditaciju, pa je program poslijediplomskoga 
doktorskog studija srodan sličnim progra-
mima doktorskih studija zapadnoeuropskih 
sveučilišta. 

Inovativnost je u osnovi strategije 
razvoja poslijediplomskoga doktorskog stu-
dija, što se realizira programima pojedinih 
modula poslijediplomskoga doktorskog 
studija oslonjenih na kontinuiran mentorski 
znanstveno-istraživački rad studenata. Uz 
takav su rad u program poslijediplomskoga 
doktorskog studija uključene i druge aktiv-
nosti (boravak na inozemnim sveučilištima i 
institutima, sudjelovanje na međunarodnim 

konferencijama i u međunarodnim projek-
tima), čime se u kratkom vremenu može 
razviti samostalnost istraživača u temeljnim 
i primijenjenim istraživanjima. Predavanja 
međunarodno priznatih znanstvenika te 
istraživanja i boravak na drugim sveučilišti-
ma i znanstvenim ustanovama omogućuju 
usvajanje suvremenih znanstvenih metoda, 
a sudjelovanje na međunarodnim konferen-
cijama studentima pruža znanja potreban za 
defi niranje znanstvenoga interesa i među-
narodno vrednovanje neovisnoga istraživač-
kog rada studenta. Međunarodna mobilnost 
polaznikâ studija stalna je prilika za provjeru 
znanja u međunarodnim relacijama, kao i 
za uključivanje dvaju mentora (inozemnog 
i domaćeg) s obzirom na teme doktorskih 
disertacija polaznikâ studija. 

O urednome izvršavanju obveza stu-
dija brinu se mentori studenata i voditelj 
doktorskoga studija. Voditelj studija i nosi-
telji kolegija čine Vijeće doktorskoga studija. 
Stalna je obveza Vijeća implementirati nova 
znanja u programe studija. 

Teme doktorskih disertacija sukladne 
su znanstvenim istraživanjima u sklopu na-
cionalne strategije održavanja nacionalnoga 
znanstvenog identiteta, suvremenim za-
htjevima ekonomske znanosti i interdiscipli-
narnomu povezivanju ekonomije s ostalim 
društvenim znanostima. 

>
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> Nova ekonomija odnosi se na pro-
matranje i reorganizaciju ekonomije 

s aspekta novih načina poslovanja koji su 
se pojavili krajem 20. stoljeća. Klasični 
čimbenici poslovanja kod stare ekono-
mije jesu zemlja, rad i kapital dok su kod 
nove ekonomije virtualni prostor, telework 
i intelektualni kapital (Kolaković, M.: Virtu-
alna ekonomija, Strategija d.o.o., Zagreb, 
2010.). Vrijeme globalizacije karakterizira 
informatička tehnologija i smanjenje tran-
sportnih troškova te pojava radnika znanja, 
što utječe na promjenu lokacije poslovanja 
i razvoj nove ekonomije.

Razlozi za pokretanje ovoga poslije-
diplomskog doktorskog studija višestruki 
su i ogledaju se:

Opći podaci o studiju

Opis studija 

Poslijediplomski doktorski studij može 
upisati osoba koja je:

• završila odgovarajući sveučilišni diplomski 
studij u polju ekonomije i stekla najmanje 
300 ECTS-a

• završila odgovarajući sveučilišni posli-
jediplomski specijalistički studij u polju 
ekonomije i stekla najmanje 60 ECTS-a na 
poslijediplomskome studiju i akademski 
naziv sveučilišnoga specijalista ekonomi-
je, pri čemu joj se priznaje određeni broj 
ECTS-a sukladno pravilima studija.

Poslijediplomski doktorski studij može 
upisati i osoba koja je kvalifikacije stekla 
po studijskim programima prije akadem-
ske godine 2005./2006. godine (uz uvjete 
utvrđene studijskim programom), i to osoba 
koja je završila:
• odgovarajući dodiplomski sveučilišni 

studij u polju ekonomije
• odgovarajući poslijediplomski znanstve-

ni studij u polju ekonomije, pri čemu se 
priznaje 60 ECTS-a

• odgovarajući sveučilišni poslijediplomski 

• u potrebi kontinuiteta za završetak svih 
razina studija predviđenim bolonjskim 
procesom

• u približavanju standardima Europske 
unije, čijom članicom postajemo usko-
ro, i koja teži postati najkonkurentnije 
gospodarstvo svijeta

• u želji samih studenata da završe dok-
torski studij i time nastave sa svojim 
cjeloživotnim obrazovanjem

• u potrebi znanstvenih institucija da dođu 
do kvalitetnih mladih znanstvenika

• u potrebi poslovnoga sektora za mla-
dim obrazovanim zaposlenicima koji 
će osigurati stabilnost i konkurentnost 
poduzeća

• u zadaći javnoga sektora da se restruktu-
rira i time zaposli stručnije radnike radi 
pružanja kvalitetnijih usluga građanima

• u smanjivanju stope nezaposlenosti
• u osiguravanju kvalitetnijega javnog 

mnijenja

• u jačanju kulturnoga identiteta hrvat-
skog društva 

• u mogućnosti približavanja društvu 
znanja.

Strateški ciljevi Sveučilišta, s koji-
ma je usklađen program predloženoga 
doktorskog studija Nova ekonomija, jesu: 
zapošljavanje vrsnoga nastavnog osoblja, 
upisivanje vrhunskih studenata, pokretanje 
i podupiranje visokokvalitetnoga znanstve-
nog istraživanja, njegovanje akademskoga 
duha Sveučilišta, jačanje prinosa Sveuči-
lišta u regiji potporom gospodarskome i 
kulturnome životu, razvoj međunarodne 
uloge Sveučilišta. 

specijalistički studij u polju ekonomije, uz 
uvjet prethodno završenoga sveučilišnog 
studija, pri čemu se priznaje 30 ECTS-a.

Pravo  upisa  na  studij  imaju pristu-
pnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete 
s najnižom prosječnom ocjenom 3,5. 

Sa svim kandidatima provest će se 
selekcijski razgovor pred povjerenstvom 
nastavnika koji izvode program doktor-
skoga studija.

Studij traje 3 godine odnosno 6 seme-
stara. U prvome semestru izvode se obvezni 
kolegiji koji studentima donose 24 ECTS-a. U 
drugome semestru student sluša 4 izborna 
kolegija koja odabire prema vlastitome in-
teresu između 10 ponuđenih kolegija i time 
dobiva 16 ECTS-a. S obzirom na strukturu 
upisanih studenata i njihov interes ponu-
dit će se dodatni broj izbornih kolegija te 
dati mogućnost odabira kolegija s drugih 
programa doktorskih studija na Odjelu, ali 
i drugih studija iz područja ekonomije u 
Hrvatskoj i inozemstvu. Treći semestar sa-
stoji se od istraživačkih obveza od kojih su 
1. istraživačka radionica i objavljeni članak 
u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji. 
Na 1. radionici, nakon predavanja iz kolegi-

ja Metodologija znanstvenog istraživanja, 
student s mentorom prezentira potencijal-
nu temu doktorske disertacije s pregledom 
dosadašnjih istraživanja i defi nira svrhu, cilj 
i hipoteze svoga rada. U četvrtome seme-
stru organizira se 2. radionica nakon koje se 
prijavljuje tema doktorske disertacije. Na 
2. radionici student produbljuje tematiku 
istraživanja što prezentira pred kolegama 
doktorandima i ostalim nastavnicima. Su-
djelovanje na pojedinoj radionici nosi 20 
ECTS-a. Prijava teme doktorske disertacije 
donosi 30 ECTS-a. Peti i šesti semestar pred-
viđeni su za javnu prezentaciju prijave teme 
doktorske disertacije što nosi 10 ECTS-a, 
a obranom doktorske disertacije student 
stječe 50 ECTS-a.

Akademski je naziv koji se stječe za-
vršetkom studija doktor znanosti (dr.sc.).

Kandidati koji završe doktorski studij 
mogli bi uspješno obavljati znanstveno-
istraživački i nastavni rad, obavljati kvali-
tetne analize i strategije razvoja institucija, 
poduzeća, ali i viših instanci funkcioniranja 
države, voditelji funkcija/odjela u poduze-
ćima.

>
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Studentima je pružena mogućnost 
studiranja u inozemstvu jedan se-

mestar ili dulje uz mogućnost biranja 
predmeta te sudjelovanje na raznim ad 
hoc međunarodnim projektima.

Sadašnje promjene i prilagodba 
programa u skladu s bolonjskim pro-
cesom te uvođenje bodovnoga sustava 
(ECTS-a: European Credit Transfer Sy-
stem) olakšava mobilnost studenata i 
povećava motivaciju za studiranjem u 
inozemstvu.

S obzirom na to da Sveučilište ve-
liku pozornost pridaje međunarodnoj 
suradnji, uključeno je u nekoliko mo-
bilnih programa pomoću kojih studenti 
i profesori mogu dobiti stipendiju za vri-
jeme boravka na stranom sveučilištu. Za 
više informacija posjetite: www.unipu.hr

>
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Ured za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli ko-

ordinira aktivnosti i razvoj međunarod-
nih odnosa s partnerskim institucijama 
u Europi i svijetu, s naglaskom na koor-
dinaciju procesa mobilnosti studenata i 
zaposlenika Sveučilišta. Ured djeluje u 
sklopu rektorata Sveučilišta kao pokretač 
svih procesa internacionalizacije.

Osnovne aktivnosti ureda su:

• Razvoj postojećih i poticanje nove 
suradnje sa srodnim institucijama u 
inozemstvu;

• Savjetodavna, administrativna i organi-
zacijska pomoć pri sklapanju sporazuma;

• Projektne prijave na natječaje Eu-
ropske Unije u području Programa 
za cjeloživotno učenje;

• Razvoj promotivnih aktivnosti u smi-
slu povećanja broja dolaznih i odla-
znih mobilnosti na našu ustanovu 
kroz studijska putovanja u inozem-
stvo, prezentaciju naše ustanove i re-
gije, izrada promotivnih materijala;

• Kompletno provođenje programa 
mobilnosti ERASMUS i CEEPUS;

• Organizacija i vođenje međunarod-
nih ljetnih škola;

• Suradnja s lokalnom i regionalnom 
zajednicom te gospodarskim sek-
torom.

Usluge ureda su namijenjene internom 
akademskom osoblju kao stručna po-
drška u odabiru izvora međunarodnih 
financiranja, savjeta oko projektnih 
prijava i oblikovanja projektne ideje, te 
kontaktiranje i pregovaranje s vanjskim 

> partnerima, EU institucijama i poslovnim 
okruženjem.

Aktivnosti koje se provode u okviru me-
đunarodnih projekata jesu:

• podrška u potrazi za projektnim natje-
čajima i mogućnostima financiranja 
projekata na  međunarodnom i naci-
onalnom nivou.

• savjetodavna podrška akademskom 
osoblju prilikom stvaranja projektne 
ideje, u procesu pripreme i prijave 
međunarodnih projekata.

• podrška u prikupljanju potrebne admi-
nistrativne dokumentacije za prijavu 
međunarodnih projekata.

• pomoć u vođenju, koordiniranju ak-
tivnosti i završavanju međunarodnih 
projekata.

• organiziranje radionica, predavanja i 
informativnih dana na temu projekata 
u suradnji s Ministarstvom, Agencijom 
i predstavnicima Fondova.

• poticanje partnerstva s poduzeći-
ma iz gospodarstva i javnog sektora. 
Ured preuzima ulogu spone i mode-
ratora u stvaranju poveznica s okru-
ženjem (institucijska partnerstva) 
u cilju uključivanja u međunarodne 
projekte.

• EURAXCESS Local Contact Point  (uslu-
ga usmjerena međunarodnoj znan-
stvenoj zajednici kako bi se olakšalo 
ugošćivanje stranih znanstvenika na 
našem Sveučilištu, te ih uključilo u 
hrvatske i međunarodne znanstvene 
projekte).

• vođenje baze međunarodnih projekata.

Sveučilište Pula ima iskustva u TEMPUS 
i raznim IPA projektima. Koristimo en-
gleski, talijanski i hrvatski jezik u pro-
jektima, te smo otvoreni za suradnju na 
svim projektnim linijama unutar Europe 
i izvan nje. Raspolažemo specifičnim ras-
ponom znanja iz društvenih, humani-
stičkih, umjetničkih područja znanosti 
i znanosti o moru koja u kombinaciji 
predstavljaju jedinstven spoj sinergije i 
istraživačke perspektive. Ako ste zainte-
resirani za zajedničku suradnju u među-
narodnim projektima kontaktirajte nas.

Tel.: +385 52 377 088
Prorektor za međunarodnu suradnju 
E-pošta: international@unipu.hr

Adresa:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula
Hrvatska

www.unipu.hr

Aktivnosti Ureda za znanost i 
istraživanje:

• priprema dokumentaciju za prijave na 
natječaje za znanstvene projekte, pro-
grame i fondove u zemlji i inozemstvu,

• vođenje evidencije o svim znanstvenim 
projektima i istraživačima,

> • obavljanje poslova vezanih uz orga-
nizaciju konferencija, sastanaka, pre-
zentacija i radionica,

• ostali poslovi po nalogu prorektora 
za znanost i istraživanje, po potrebi i 
prorektora za međunarodnu suradnju 
te glavnog tajnika.

Prorektorica za znanosti i istraživanje 
Tel.: 052/377 020
Adresa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 52100 Pula, Hrvatska
E-pošta: ured.znanost@unipu.hr
www.unipu.hr

URED ZA ZNANOST I ISTRAŽIVANJE



Ured za kvalitetu osnovan je u pro-
sincu 2007. kao jedna od ustrojbe-

nih jedinica Sustava za kvalitetu Sveuči-
lišta koji postoji od osnutka Sveučilišta. 
Uz Glavni odbor za kvalitetu Sveučilišta i 
odbore za kvalitetu sastavnicâ čini „infra-
strukturu“ sustava. Sustav je ustrojen na 
temelju domaće i inozemne regulative, 
smjernica EU-a, primjera dobre prakse, 
ISO standarda kvalitete, iskustava neka-
dašnjih fakulteta (današnjih sastavnica 
Sveučilišta) i okolnosti specifičnih za 
naše Sveučilište. 

Zadaća je Ureda stvaranje mreže 
za osiguranje, upravljanje i promica-
nje kvalitete na Sveučilištu i integri-
ranja Sveučilišta u nacionalnu mrežu 
za unaprjeđenje kvalitete. Također 
je pokretač i koordinator inicijativa i 
provedbe razvojnih programa u svrhu 
kontinuiranoga osiguranja, upravljanja 
i promicanja kvalitete. Ured utvrđuje 

> karakteristične pokazatelje kvalitete 
i organizira njihovo sustavno praćenje 
te posebice:

• potiče i organizira stalne rasprave o 
kvaliteti, širenje kulture kvalitete u 
akademskoj i neakademskoj javnosti, 

• aktivno sudjeluje i koordinira izradu 
dokumentacije sustava za kvalitetu,

• definira standarde i kriterije kvalitet-
noga funkcioniranja sastavnica Sve-
učilišta, 

• razvija postupke vanjskoga i unutar-
njega vrjednovanja, metode za istra-
živanje različitih aspekata kvalitete 
obrazovanja kao i različitih ciljnih 
populacija (studenata, nastavnika, 
administrativnoga osoblja, rukovodi-
telja, poslodavaca, javnog mnijenja), 

• provodi analize i prikuplja informacije 
o kvaliteti od svih korisnika sustava, 

• istražuje uzroke nekvalitetnoga, ne-
učinkovitoga i predugoga studiranja, 

• uspostavlja sustav interne prosudbe 
kao temeljne pretpostavke osigura-
nja, upravljanja kvalitetom i njezina 
promicanja, 

• osigurava povratne informacije od stu-
denata i usmjerava njihove sugestije, 
prijedloge i kritike, 

• potiče i organizira stručno usavršava-
nje nastavnika, suradnika, rukovodite-
lja i administrativnoga osoblja. 

Prorektorica za nastavu i studente

Tel.: 052/377 556

E-pošta: kvaliteta@unipu.hr
www.unipu.hr

URED ZA KVALITETU
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Studentski centar Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli djeluje na ostvariva-

nju cjelovitosti i potrebnog stupnja stu-
dentskoga standarda u sustavu visoke 
izobrazbe. Osnovan je 1. srpnja 2007. 
godine kao samostalna ustanova, ali 
sukladno principu integriranoga Sveu-
čilišta, odlukom Senata 1. siječnja 2008. 
godine, djeluje kao sastavnica Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli.

Organizirano i sustavno djelovanje 
na poboljšanju studentskoga standarda u 
Puli  započinje 1995. godine, kada je for-
mirana ustrojbena jedinica studentskoga 
standarda Pula u sklopu  Studentskoga 
centra iz Rijeke. Organizira se prehrana 
pulskih studenata  u restoranu “Merkat”, 
koju subvencionira Ministarstvo, znanosti, 
obrazovanja i športa, isprva bonovima, 
a poslije “X-icama”. Povećanjem broja 
studenata krajem 2006. godine u sustav 
subvencionirane  prehrane ulazi i restoran 
u Domu hrvatskih branitelja. U cilju osi-
guranja kvalitetnije i raznovrsnije ponude 
studentske prehrane 2008. godine otvo-
ren je restoran u prizemlju nove zgrade 
Odjela za ekonomiju i turizam Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli.

STUDENTSKI CENTAR
Studenti u privatnome smještaju 

pomoću Studentskoga centra ostvaruju 
pravo na potporu Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. Natječaj za dobiva-
nje potpore raspisuje se svake godine u 
listopadu za tekuću akademsku godinu.

 Planovima Sveučilišta i Studentskog 
centra započeta je aktivnost na izgradnji 
Studentskoga doma u sklopu budućega 
Sveučilišnog kampusa na području bivše 
Opće bolnice u Puli. Dom će imati 140 
kreveta, restoran,  prostor za učenje i slo-
bodne aktivnosti studenata te smještajne 
jedinice za gostujuće studente i profesore.  

U sklopu Studentskoga centra Pula 
djeluje i studentski servis koji omogu-
ćuje  studentima i učenicima završnih 
razreda srednjih škola privremeno i po-
vremeno zapošljavanje. Cijele godine, 
a posebice u ljetnim mjesecima tisuću 
studenata preko studentskoga servisa 
osigurava dodatnu zaradu čime pobolj-
šavaju svoj standard. 

Studentski centar svoju aktivnost 
usmjerava i na razvoj ostalih aktivnosti 
− sportskih,   kulturnih i zabavnih te 
podupire djelatnosti multimedijalnoga 
studentskog centra u “Rojcu”.

>
Studenski centar Pula
Stiglicheva 26, 52100 Pula
Tel.: 052/540 755
Telefaks: 052/540 360
E-pošta: studentski-servis@pu.htnet.hr
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> Knjižnica je ustanova od posebnoga 
interesa Sveučilištu Jurja Dobrile u 

Puli, Istarskoj županiji i Gradu Puli, koji 
financiraju njezinu djelatnost. Ona je sa-
stavni dio infrastrukture znanstvenoga i 
nastavnoga rada na pulskom Sveučilištu. 
Sveučilišna se funkcija sastoji u prikuplja-
nju i osiguravanju maksimalne dostu-
pnosti građi potrebne u visokoškolskoj 
nastavi i znanstvenoistraživačkomu radu 
na Sveučilištu. Knjižnica vodi zajedničku 
bazu podataka knjižnica u sklopu Sveu-
čilišta.

Pored sveučilišne funkcije ona ujed-
no ima i funkciju javne općeznanstvene 
knjižnice, kojom se osim studenata ko-
riste i građani i učenici Pule i cijele Istre. 

Računalnom obradom priljeva građe 
od 1988. nastala je bibliografska baza s 
više od 130.000 zapisa, koja je od 2003. 
povezana u mrežu hrvatskih knjižnica, 
s mogućnošću pretraživanja knjižnoga 
fonda internetom. Zahvaljujući uključe-

Opći podaci

Povijest Knjižnice 
Knjižnica je osnovana 21. prosinca 1949. 
pod nazivom Naučna biblioteka, a nje-

zin je osnivač bio Komitet za naučne ustanove, 
sveučilišta i visoke škole iz Zagreba. U rješenju 
o osnivanju navedene su njezine dvije osnovne 
zadaće: pomaganje znanstvenom radu i pri-
kupljanje knjižnične građe koja se odnosi na 
Istru, te su i danas konstanta u njezinu radu. 

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA 
I KNJIŽNICE ODJELA

nosti Knjižnice u CARNET (hrvatsku aka-
demsku mrežu), korisnici mogu besplatno 
pretraživati internet. Knjižnica se bavi i 
izdavaštvom i priređivanjem kulturnih 
programa (izložbi, predavanja, predstav-
ljanja knjiga). 

Organizacijski je strukturirana kroz 
Odjel obrade knjižnične građe (obuhvaća 
djelatnosti vezane za nabavu i akcesiju, 
opći fond knjiga, periodiku i zbirke), Po-
sudbeni i informacijski odjel (uključuje 
referalnu djelatnost i kataloge, posudbu 
i rad u čitaonici) i Opći odjel.

Zahvaljujući razvoju prve navedene zadaće, 
Knjižnica od 1979. obavlja sveučilišnu funkciju, 
a razvijanjem druge zadaće nastao je bogati 
fond regionalne Zavičajne zbirke Histrica. Prili-
kom osnutka dodijeljen joj je fond Pokrajinske 
knjižnice Istre, koji je sadržavao oko 30.000 
svezaka. Knjižnica je 1958. stekla zakonsko 
pravo na obvezan primjerak svih tiskanih 
publikacija iz Hrvatske. 

Od 1961. do 1994. godine vlasnik je i 
osnivač Knjižnice Općina Pula. Godine 1979. 
Knjižnica je udružena u Sveučilište u Rijeci, a 
1994. ono je postalo i njezinim vlasnikom i 
osnivačem. U skladu s tim 1995. dodijeljen joj 
je sadašnji naziv. U prosincu 2006. Knjižnica 
je uključena u Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 
kao njegova sastavnica.

Knjižnica je od 1968. smještena u zgradi 
koja je sagrađena 1908. kao državna pučka 
škola. Raspolaže s oko 2.800 četvornih metara 
prostora na pet lokacija. Zbirka Mornarička 
knjižnica smještena je u Dom hrvatskih bra-
nitelja (Leharova 1, 1. kat), a Spomen-soba 
A.Smareglie u skladateljevoj rodnoj kući na 
adresi Augustov prolaz 3. 

Knjižnicom se mogu koristiti sve osobe 
starije od 16 godina. Korisnicima su 

na raspolaganju dvije čitaonice s ukupno 60 
sjedećih mjesta: velika (50 mjesta), i mala 
(tzv. profesorska, s 12 mjesta). U njima se 
koristi građom koja se ne izdaje izvan usta-
nove. Mala čitaonica ima i referentnu zbirku 
u otvorenom pristupu. Međuknjižničnom se 
posudbom mogu naručiti knjige ili preslike 
članaka iz drugih hrvatskih, europskih i svjet-
skih  knjižnica.

Mrežnim stranicama Knjižnice korisnici 
ostvaruju izravan pristup katalozima Knjižnice  
i skupnom katalogu knjižnicâ Sveučilišta te 
pristup bazama podataka (računalna biblio-
grafska baza s oko 140.000 zapisa)

Knjižnica obavlja usluge preslikavanja 
građe i posjeduje koračnu kameru za mikro-
fi lmiranje, opremu za reproduciranje s mikro-
fi lma na papir i čitač mikrofi lmova. U knjižnici 
djeluje knjigovežnica.

Knjižnica redovito organizira edukativne 
tečajeve kojima se studenti i učenici upućuju u 
korištenje katalogom, bazom podataka i dru-
gim knjižničnim informacijskim pomagalima. 

Knjižnica izrađuje CIP-zapise za izdavače 
iz Istarske županije.

Knjižnični fond obuhvaća preko 314.000 
svezaka knjiga, 6.306 naslova periodike, od 
čega 1.097 naslova novina i 5.209 naslova 
časopisa, 40 svezaka i 26 kutija rukopisa znan-
stvenika iz Istre, oko 270 doktorskih i magistar-
skih radova, 240 VHS-ova, 208 DVD-ova, 3.914 
CD i CD-ROM-ova i drugu knjižničnu građu. 
Prema sadržaju obuhvaćeno je cjelokupno 
područje ljudskih znanja. U sklopu Knjižnice 
postoji više specijalnih zbirki, a najpoznatije su 
Zavičajna zbirka Histrica i Mornarička knjižnica:

Mornarička knjižnica/K. u. k. Ma-
rine-Bibliothek (registrirani spomenik kul-
ture Republike Hrvatske) sadrži 20.371 svezak 
znanstvenih i stručnih publikacija iz cijeloga 
svijeta koje su objavljene do 1918. Prema sa-
držaju zastupljene su publikacije o pomorstvu 
i znanosti koje se primjenjuju u pomorstvu, 
kao i humanističke znanosti (osobito povijest).  

Zavičajna zbirka “Histrica” sadrži 
djela o Istri, djela autorâ iz Istre i djela koja su 
do 1945. objavljena u Istri. Sadrži oko 15.000 
svezaka  monografi ja, oko 2.200 svezaka ča-
sopisa i 384 naslova novina. Ovdje je i 34 sv. 
fl acijana - djela M. Vlačića (Mathias Flacius 
Illyricus, 1520-1575), rođenog u Labinu, koji 
je u Njemačkoj djelovao kao  reformator. 

Biblioteca provinciale dell’Istria 
(Pokrajinska knjižnica Istre) osnovana je 
1930. u Puli. Sadrži oko 30.000 svezaka, od 

čega je oko 90 posto na talijanskome jeziku.
Zbirka starih i rijetkih knjiga i rukopisa 
sadrži oko 200 svezaka knjiga (inkunabule, 
knjige iz 16. i 17. st., Croaticu objavljenu do 
1850., rijetke knjige iz kasnijega razdoblja te 
rukopise i korespondenciju važnih Istrana iz 
19. st). U zbirci su četiri inkunabule.

Glazbena zbirka sadrži oko 700 sve-
zaka notnih publikacija i fonoteku s oko 2.500 
zvučnih zapisa, pretežito klasične glazbe (CD, 
LP, glazbene kasete). 

Spomen-soba Antonija Smareglie 
(1854. − 1929.) otvorena je 2004. u sklada-
teljevoj rodnoj kući u Puli (Augustov prolaz 
3, pored Foruma). Dokumentarna građa o A. 
Smaregli obuhvaća autografe partitura, pisma, 
fotografi je, plakate, glazbene snimke i dr. 

Grafi čka zbirka 541 svezak tiskanih 
grafi čkih mapa, razglednice, fotografi je, pla-
kate i dr. 

Spomen-soba Mije Mirkovića – 
Mate Balote sadrži njegovu ostavštinu koja 
se sastoji od 4166 svezaka knjiga i periodike, 
te originalnog inventara iz njegove radne sobe. 

Ostavština Eduarda Čalića sadrži 
784 znanstvene i publicističke knjige koje se 
bave istraživanjem nacizma, fašizma, anti-
semitizma, holokausta te uzroka i posljedica 
Drugog svjetskog rata. Knjige su pretežito na 
njemačkom, te na francuskom, engleskom, 
hrvatskom i drugim jezicima.

Informacije o 
Knjižnici

Sveučilišna knjižnica
Herkulov prolaz 1, 52100 Pula
Tel.: 052/213 888; 388 831; 388 832
Telefaks: 052/214 603
E-pošta: skpu@unipu.hr  
www.skpu.hr
Radno vrijeme: radnim danom 8 – 20 sata, 
subotom 8 – 13 sati.

>

>
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> U okviru Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli uz Sveučilišnu knjižnicu djeluju 

i tri knjižnice odjela:

Knjižnica Odjela za ekonomiju i tu-
rizam “Dr. Mijo Mirković ” s 11.600 
svezaka knjiga, 200 naslova stranih i 
domaćih časopisa, 550 kom audiovizue-
lne građe (AV) i diplomskih (završnih 
radova) 

Adresa: Preradovićeva 1 
(nova zgrada), Pula
Tel.: 052 / 377 014; 
E-pošta: knjiznica@efpu.hr
Radno vrijeme: 8 – 18 sati

Knjižnice Odjela Knjižnica Odjela za humanističke 
znanosti, Odjela za glazbu i Odjela 
za studij na talijanskom jeziku s 
oko 23.000 svezaka knjiga, 227 naslova 
stranih i domaćih časopisa, 850 kom AV 
građe
  
Adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Tel.: 052 / 377 518
Telefaks: 052 / 211 713
E-pošta: HGT@unipu.hr
Radno vrijeme: svaki dan od 10 do 
13 te srijedom poslijepodne od 15 do 
18.30 sati

Knjižnica Odjela za odgojne i obra-
zovne znanosti s 7.500 svezaka knjiga, 
110 naslova periodike, 1400 AV i diplom-
skih radova

Adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Tel.: 052 / 377 551
E-pošta: knjiznica.odgojne@unipu.hr
Radno vrijeme: 10 - 13 sati

Knjižnice odjela spadaju u red visoko-
školskih i specijalnih knjižnica (ovisno 
o studijskim grupama) te su kao takve 
sastavni dio znanstveno-nastavne i 
istraživačke infrastrukture Sveučilišta. 
Svojim fondovima i uslugama, na 
najsuvremeniji  način doprinose raz-
voju znanosti i pomažu unapređivanju 
odgojno-obrazovnoga i znanstveno-
istraživačkoga rada. Prvenstveno su 
namijenjene studentima i nastavnicima, 
ali i vanjskim korisnicima koji se bave 
znanstvenim radom.
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Rektorat i 
zajedničke službe
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Rektorat je smješten u Zagrebač-
koj ulici br. 30 u Puli. U  Rektoratu 

djeluju rektor i četiri  prorektora: pro-
rektor za nastavu i studente, prorektor 
za znanstvenoistraživački rad, prorektor 
za poslovne odnose i financije i prorek-
tor za međunarodnu suradnju te glavni 
tajnik Sveučilišta.

Zajedničke službe čine: Opća i 
pravna služba, Studentska i ISVU-služba, 
Financijska služba, Služba za  međuna-
rodnu suradnju, Informatička služba, 
Središnji ured za kvalitetu te knjižnice 
pri odjelima.

>

Predsjednik savjeta
Zamjenik predsjednika savjeta

Predsjedava rektor
 

Prorektor za znanost i istraživanje
Prorektor za međunarodnu suradnju
Prorektor za nastavu i studente
Prorektor za poslovne odnose i financije 

Glavni tajnik Sveučilišta

Sveučilišni savjet

Senat

Rektorski kolegij
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“Jedno iskustvo koje se mora doživjeti!
Dobri i ljubazni ljudi te prekrasna priroda 
Floride zajedno čine nezaboravan spoj!”

Aleksandar Major, student     

“Provođenje jednog semestra u Austriji 
na Sveučilištu za mene je predivno isku-
stvo! Upoznala sam mnoge ljude, mnoga 
mjesta, sve to uz odličnu stipendiju!”

Marijeta Franjić, studentica

“Studirati i živjeti u srcu Europe, u mul-
tikulturalnom gradu bogate baštine, 
Eisenstadtu, bilo je iskustvo kojim sam 
mnogo dobila. Stekla sam nove prijatelje 
i vrijedno akademsko iskustvo. Program 
je bio izuzetno kvalitetan, jer ne samo 
da pruža mogućnost usavršavanja za 
određena područja s naglaskom na prak-
tičnom radu i vježbama nego i dodatne 
pogodnosti, kao npr. mogućnost putova-
nja i upoznavanje Austrije. Petomjesečni 
boravak bio je idealan za širenje jezičnih 
kompetencija i osobnih horizonata.”

Nensi Peteh, studentica

“Upoznati nove ljude, nove načine rada, 
novu kulturu omogućuje osobi da bude 
kvalitetnija, fleksibilnija te da se lakše 
probije na tržište rada!”

Višnja Pauletić, studentica

Studenti o studiju
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Zagrebačka 30
52100 Pula, Hrvatska
Tel.: 052/377 024
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