
IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA 

Kod i naziv kolegija 
(97141) (HRVMIS) -IZVANREDNI 
Hrvatska misao u XIX. stoljeću 

Nastavnik 
Prof. dr. sc. Nevio Šetić 
www.unipu.hr  

Studijski program Izvanredni sveučilišni studiji povijesti 

Vrsta kolegija 
 
izborni 
          

Razina 
kolegija 

 
preddiplomski 
 

Semestar 
zimski 
 

Godina 
studija 

III. 

Mjesto izvođenja učionica 
Jezik 
izvođenja  

hrvatski 

Broj ECTS bodova 5 
Broj sati u 
semestru 

30P – 0V – 15S    

Preduvjeti za upis i za 
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nema 

Korelativnost Sa svim predmetima koji se odnose na povijest  „dugoga XIX. stoljeća“. 

Cilj kolegija  

Cilj kolegija je prikazati položaj hrvatskih zemalja kao i njihov politički i društveni 
prostor u srednjoeurospskom, sredozemnom i jugoistočno europskom prostoru 
tijekom XIX. stoljeća. Cilj je spoznati hrvatsku misao, različite ideje i promišljanja na 
hrvatskom nacionalnom području – hrvatskim zemljama - tijekom XIX. stoljeća u 
pogledu političke, nacionalne i državotvorne ideje te koncepcije koje su vodile 
rješenju hrvatskoga pitanja i nastanku suvremene hrvatske nacije te samostalne i 
suvrene države što se u potpunosti ostvarilo puno kasnije, devedesetih godina XX. 
stoljeća.  

Ishodi učenja 

1. opisati oblikovanje hrvatske misli tijekom XIX. stoljeća kao i nastojanje 

hrvatskih elita u oblikovanju političke, nacionalne i državotvorne 

koncepcije. 

2. izložiti kronološkim sljedom najvažnije ideje, koncepcije, politička 

promišljanja i programe u hrvatskim zemljama, najvažnije činitelje i 

načela njihova djelovanja od predpreporodnog razdoblja do raspada 

Austro-Ugarske Monarhije.   

3. objasniti položaj hrvatskih zemalja u prostoru srednje, sredozemne i 

jugoistočne Europe s obzirom na proces preobrazbe hrvatske 

tradicionalne u modernu građansku zajednicu te bitna zbivanja koja su 

utjecale na inicjalno oblikovanje političkog pluralizma i hrvatske 

državotvorne ideje kroz XIX. stoljeće.. 

4. znati usporediti zbivanja u hrvatskim zemljam sa zemljama okruženja 

posebno u prostoru Austro-Ugarske Monarhije, ali i talijanskim 

prostorom (Kraljevinom Italijom) te područjem turskoga carstva. 

 

Sadržaj kolegija 
- državnopravni položaj hrvatskih zemalja u prostoru srednje, sredozemne i 

jugoistočne Europe; 

- hrvatska promišljanja u predpreporodno razdoblje; 

http://www.unipu.hr/


- državotvorna koncepcija hrvatskih iliraca; 

- hrvatska misao 1848. godine; 

- hrvatska misao  tijekom razdoblja apsolutizma; 

- ideje osamostalnoj hrvatskoj državi udrugoj polovici XIX. stoljeća; 

- hrvatski državotvorni pogledi u prva dva desetljeća XX. soljeća;  

Planirane aktivnosti, 
metode učenja i 
poučavanja i načini 
vrednovanja 
(alternativno stjecanje 
navesti u studentskim 
obvezama) 

Obveze  
Ishodi 
 

Sati 
Udio u 
ECTS-u* 

Maksimalni udio u 
ocjeni (%) 

Pohađanje Pi S  1-4  9  0,3  0% 

Aktivnost u nastavi  1-4  9  0,3  15% 

Pisani radovi (esej, 
seminar, prikaz) 

 1-4  79  2,8  40% 

Usmena kontinuirana 
provjera znanja 

1-4  9  0,3  15% 

         

Završni usmeni ispit  1-4  34  1,2  30% 

         

         

  
    

ukupno 140 5,0 100% 

Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja): 

Studentske obveze 

 
1. Redovito pohađati i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu 
2. Napisati, izložiti i predati esej 
3. Napisati, izložiti i predati seminarski rad 
4. Položiti završni usmeni ispit 

Rokovi ispita  Ispitni rokovi objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta i u ISVU. 

Ostale važne činjenice 
vezane uz kolegij 

1. Nastava se izvodi u obliku predavanja i seminara te konzultacija i 

mentorskog rada (osobno u kabinetu ili putem e-maila). Nazočnost na 

nastavi je obvezna i podrazumjeva se od početka do završetka predavanja. 

2. Predavanja su zamišljena kao pregledna predavanja svih ključnih tema. 

Uglavnom kao power point prezentacija. Predavanja ne pokrivaju čitavu 

ispitnu literaturu. Studenti  samostalnim intelektualnim radom ovladavaju 

sadržajem obvezne literature. 

3. Kontinuirana provjera znanja je zamišljena tako da se provodi  na početku ili 

tijekom predavanja o gradivu koje je već obrađeno sve u cilju poticanja 

kontinuiranog učenja i činjeničnog savladavanja obvezne literature. 

4. Pisani radovi: esej studenti samostalno sastavljaju tekst eseja na zadanu 

temu opsega oko dvije kartice. Tema treba biti jasno i razumljivo napisana 

na temelju činjenica iz literature, tako da sadržaj bude skladan kako u 

formalnom tako i u sadržajnom smislu. Ocjenjuje se prema kvaliteti 

obavljenog rada, posebno jasnim razlučivanjem bitnih i nebitnih činjenica te 

suvislost; seminarski rad na zadanu temu opsega oko deset kartica student 

samostalno priprema i oblikuje. Komentari su detaljni i potkrijepljeni 

činjenicama iz literature te sve zajedno čini skladnu cjelinu, kako u 

formalnom tako i u sadržajnom i jezičnom smislu. Potiče se autorski i 

istraživački pristup. Ocjenjuje se prema kvaliteti obavljenog rada. Posebno 



se ocjenjuje sposobnost oblikovanja suvislog sadržaja rada (naslov, uvod, 

razrada teme, zaključak te popis literature i izvora ako ih ima), kakvoća 

korištenja činjenica, stil i jezićna kompetencija te korištenje znanstvene 

aparature u pisanju rada.  

5.  Završni usmeni ispit je obvezan. 

6. Obveza je studenta biti nazočan svakom predavanju i svakom seminarskom 

satu. Neopravdano može izostati najviše četiri puta. 

7. Dan-dva prije svakog izlaska na ispit, studenti su dužni provjeriti datum i sat 

njegova održavanja. 
Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način: 

 A = 90  100%    5 (izvrstan)  = 89  100% ocjene 

 B = 80  89,9%   4 (vrlo dobar)  = 76  88% ocjene 

 C = 70  79,9%   3 (dobar)  = 63  75% ocjene 

 D = 60  69,9%   2 (dovoljan) = 50  62% ocjene 

 E = 50  59,9% 
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