Gospić je grad u središnjem dijelu Like,
smješten na
zaravni uz rijeku Novčicu.
Naselje
Gospić
ima
6.575
stanovnika.
Gospodarsko je, administrativno, društveno,
obrazovno, kulturno i sportsko sjedište
Ličko-senjske županije i Gospićko-senjske
biskupije.

Integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni učiteljski
studij
Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni učiteljski studij traje 5
godina/10 semestara.
Po završetku studija student stječe 300
ECTS bodova i akademski naziv magistar
/magistra primarnog obrazovanja.

U Gospiću postoji tradicija stogodišnjeg
obrazovanja učitelja. Odjel za nastavničke
studije
u
Gospiću
nasljednik
je
visokoškolske
učiteljske
naobrazbe
Pedagoške akademije, koja je s radom
započela 1963. godine.
Učiteljski studij u Gospiću u svojoj je
dugogodišnjoj tradiciji djelovanja u Ličkosenjskoj županiji postao prepoznatljiva i
poželjna visokoškolska ustanova iz koje su
izišle generacije kvalitetnih učitelja za
potrebe cijele Hrvatske. Osim obavljanja
visokoškolske naobrazbe, istaknuto je i
njegovo višestruko kulturno, znanstveno,
umjetničko i stručno djelovanje. Nizom je
godina domaćin i organizator znanstvenih
skupova s međunarodnim sudjelovanjem kojima
se obilježavaju tradicionalni Dani Šime i
Ante Starčevića.

Potrebna obrazovna razina za upis na
studij:
- završena četverogodišnja srednja
škola.
Pristup daljnjim razinama studiranja:
- Po završetku studija nositelj
kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na
poslijediplomskom sveučilišnom studiju i
poslijediplomskom specijalističkom studiju
ako je to predvidjelo sveučilište koje
provodi taj studij, pri čemu se upis može
uvjetovati
polaganjem
diferencijalnih
ispita.
Profesionalni status:
- Stečena kvalifikacija pruža
nositelju pristup profesiji učitelja u
razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika.
Samostalno mogu raditi osobe koje, pored
stečene kvalifikacije, imaju prema
propisima koji uređuju osnovno obrazovanje
obavljen pripravnički staž te položen
stručni ispit.
Ishodi učenja:
Nositelj
kvalifikacije
stječe
kompetencije za poučavanje u primarnom
obrazovanju – u sustavu razredne nastave u
osnovnoj
školi.
Stečena
kvalifikacija
omogućuje nositelju uspješno djelovanje u
svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u
razrednoj nastavi, osobito u: poučavanju,
odgoju
i
obrazovanju
učenika,
vođenju

izvannastavnih
aktivnosti,
ostvarivanju
javnih potreba u području kulture i sporta,
razvijanju sposobnosti i vještina, navika i
odgojnih
vrijednosti
kod
učenika,
planiranju,
programiranju i vrjednovanju,
organiziranju,
istraživanju
i
unaprjeđivanju
odgojno-obrazovnog
rada,
suradnji
s
roditeljima,
suradnicima
u
osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u
odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj
zajednici.
Iz dobivenog suplementa očituju se dodatne
specifične kompetencije magistra primarnoga
obrazovanja u skladu s izabranim modulom –
Kulturna i prirodna baština.

1. Učiteljski studij


Integrirani sveučilišni
preddiplomski i

Nastavnici Odjela:

diplomski studij


izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

trajanje 5 godina

izv. prof. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija


Rang lista prijavljenih
kandidata sastavlja se prema
sustavu bodovanja:

izv. prof. dr. sc. Krešimir Žganec
doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković



na temelju uspjeha u srednjoj
školi
35%
na temelju položenih ispita
na državnoj maturi:
-

Hrvatski jezik (razina A)
25%

-

Matematika
20%

(razina B)

-

Engleski jezik (razina B)
20%

dr. A. Starčevića 12

izv. prof. dr. art. Marijan Richter
doc. dr. sc. Katica Balenović



Odjel za nastavničke
studije u Gospiću

doc. dr.

sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

doc. dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

ODJEL ZA NASTAVNIČKE
STUDIJE U GOSPIĆU
http://www.unizd.hr/nsgospic

doc. dr. sc. Braco Tomljenović
mr. sc. Ljiljana Ilić, v. pred.
mr. sc. Damir Mikoč, v. pred.
Tvrtko Sarić, v. pred.
dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš,
poslijedoktorand
Marko Jurjević, asistent
Denis Jurković, asistent



Marina Franić Šimunić, asistent

izborni dio državne mature
nije zahtjev studija
centrala: 053/665-350
fax: 053/ 665-345

https://www.facebook.com/odjelzanastavnicke
studijeugospicu/?epa=SEARCH_BOX

