
ODJEL ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU 
 
 
Naziv studija: UČITELJSKI STUDIJ 
 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za magistre primarnog obrazovanja je: jednopredmetni. 
 
Zvanje: magistar primarnog obrazovanja (master of primary 

education). Opis zvanja: 

 
Prema novom modelu učiteljskog studija (dosadašnji naziv diplomirani učitelj) nakon 

završenog petogodišnjeg diplomskog studija (0 + 5 godina) studenti postaju kompetentni za 

izvođenje nastave u primarnom obrazovanju (do 4. razreda), za vođenje izvannastavnih 
aktivnosti te stječu kompetencije za dodatnu nastavu sa sadržajima kulturne i prirodne baštine.  
Magistar primarnog obrazovanja osposobljava se za znanstveno-istraživački rad, sustavnu 
evaluaciju praktičnog rada, razvijanje novih ideja iz područja razredne nastave te za primjenu 

novih teorijskih spoznaja u konkretnim odgojno-obrazovnim situacijama. Završetkom ovog 
obrazovnog ciklusa magistri primarnog obrazovanja stječu uvjete za nastavak studija. 
 
Studenti upisuju modul: Kulturna i prirodna baština 
 
 
 

 
POPIS KOLEGIJA:  
Nalazi se na službenoj internetskoj stranici Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru (pod 
nazivom Red predavanja). 
 
Na integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje mogu se upisati pristupnici koji su završili 
četverogodišnju srednju školu te uspješno položili razredbeni (prijamni) ispit. 
 
Uz opći uspjeh iz prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole vrednuju se i relevantni predmeti: 
Hrvatski jezik i Matematika. 
 
Na razredbenom ispitu polaže se srednjoškolsko (gimnazijsko) gradivo iz predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, 
Likovna kultura, Glazbena kultura.  
Pismeni dio obuhvaća test iz Hrvatskog jezika, Matematike, Likovne kulture, Glazbene kulture te test glazbenih 
i kognitivnih sposobnosti. 
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