
Senat Sveučilišta u Zadru na svojoj VIII. redovitoj sjednici u ak. god. 2021./2022. održanoj 26. 
travnja 2022. donosi Odluku o prihvaćanju prijedloga izmjene nastavnog plana i programa 
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studije za učitelje, preddiplomskog 
studija Rani i  predškolski  odgoj i obrazovanje i diplomskog studije Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje (klasa: 602-04/22-08/92; ur. broj: 2198-1-79-12/22-02) na Odjelu za izobrazbu 
učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. 

Zadar, 26. travnja 2022.  

 
Izmjene studijskih programa:  
 
Integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje:  

 
Engleski jezik struke I – promjena u satnici  
Engleski jezik struke II – promjena u satnici  
Izabrana poglavlja filozofije odgoja -  promjena ECTS boda  
Inkluzivni odgoj i obrazovanje – promjena satnice  
Etika i ljudska prava – promjena ECTS boda  
Filozofija odgoja i hrvatski mislioci - promjena ECTS boda  
Odabrane teme znanosti o moru- novi izborni kolegij  
 
 
Prediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje:  
 

 
 
 
 
 
 

Semestar Kolegij P+S+V ECTS 
I. Engleski jezik struke I  15+0+15 2 
IV.  Engleski jezik struke II  15+0+15 2 
IV. Izabrana poglavlja filozofije odgoja 15+15+0 3 
V. Inkluzivni odgoj i obrazovanje 15+15+0 3 
V. Etika i ljudska prava 15+15+0 3 
VI. Filozofija odgoja i hrvatski mislioci 15+15+0 3 
VIII. Odabrane teme znanosti o moru 15+0+15 3 

Semestar Kolegij P+S+V ECTS 

I. Strani jezik I mijenja naziv u Engleski jezik I  15+0+30 3 
I.  Strani jezik II mijenja naziv u Engleski jezik 

II 
15+0+30 3 

I. Kineziološka kultura I 0+0+30 1 
II. Kineziološka kultura II 0+0+30 1 
V.  Jezično-komunikacijski integrirani kurikul 30+0+30 5 
VI. Povijest budućnosti  15+15+0 3 
VI.  Istraživačko spoznajni integrirani kurikul  30+0+30 4 



Strani jezik I – promjena naziva kolegija  
Strani jezik I – promjena naziva kolegija  
Kineziološka kultura I  (usklađeno prema studiju za učitelje) – ne polaže se 
Kineziološka kultura II (usklađeno prema studiju za učitelje) – ne polaže se  
Jezično-komunikacijski integrirani kurikul - promjena satnice i silabusa 
Povijest budućnosti – novi izborni kolegij  
Istraživačko spoznajni integrirani kurikul – promjena silabusa 
 
Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Priroda i dijete (novi obvezni kolegij) -  umjesto kolegija  Hrvatska jezična baština 
Hrvatski jezik akademske komunikacije – promjena satnice  
Akademski diskurs na engleskom jeziku  -  promjena satnice  
Cjelovit pristup zdravlju djeteta – novi izborni kolegij  
 

Semestar Kolegij P+S+V ECTS 

I. Priroda i dijete (novi obvezni kolegij) 
umjesto kolegija  Hrvatska jezična baština  

30+15+0 5 

III.  Hrvatski jezik akademske komunikacije 30+0+15 5 

IV. Akademski diskurs na engleskom jeziku   15+0+15 5 
IV. Cjeloviti pristup zdravlju djeteta  15+15+0 3 


