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Cilj kolegija  
Upoznati studente s bitnim problemima razvoja poučavanja te 
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razdoblja. 

Ishodi učenja 

1. definirati osnovne probleme poučavanja i prenošenja znanja i 
vještina tijekom novovjekovlja i u novije doba 

2. objasniti povezanost gospodarskih, političkih i društvenih 
čimbenika razvoja 

3. povezati sadržaj kolegija s korelativnima na studiju povijesti te 
sa studijima srodnim povijesnoj znanosti 

4. analizirati dosege hrvatskih primjera obrazovno-odgojnog 
djelovanja u odnosu na prenošenje i usvajanje znanja i vještina 
u zemljama Srednje i Zapadne Europe. 
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pohađanje P, S 1. – 4. 9 0,3 0% 

aktivnost 1. – 4. 9 0.3 10% 

pismeni radovi (esej) 1. – 4. 30 1.2 20% 

seminar 1. – 4. 40 1.7 40% 

usmeni ispit 1. – 4. 40 1.5 30% 

ukupno 128 5 100% 

Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja): 
Pohađanje je nastave obvezno. Tolerira se 30% izostanaka. Tijekom 

semestra piše se esej, odnosno prikaz sadržaja monografije prema 

vlastitom odabiru, a s popisa koji će studenti dobiti na prvom 

predavanju. Esej mora biti predan do konca održavanja nastave u 

zimskom semestru (31. siječnja). Prije izlaska na završni ispit, studenti 

moraju izraditi seminarski rad (do 10 kartica, 18.000 znakova) uz 

prethodno proučavanje pripadajuće literature i istraživanje manjeg 

segmenta izvorne građe. Podrobnije upute za oblikovanje seminarskog 

rada studenti će dobiti putem konzultacija s nastavnikom. Dogotovljeni 

seminarski rad potrebno je predati najmanje 10 dana prije izlaska na 

usmeni ispit koji se priprema po obveznoj literaturi. 

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

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

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

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

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

 E = 50  59,9% 

Studentske obveze 

Da položi kolegij, student/studentica mora:  
1. pohađati nastavu 
2. napisati esej 
3. provesti istraživanje i napisati seminar opsega oko 10 kartica (1800 
znakova) 
3. položiti usmeni ispit. 

Rokovi ispita i kolokvija 
Daju se na početku akademske godine, objavljuju se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta i u ISVU.  

Ostale važne činjenice 
vezane uz kolegij 

Kontaktiranje s nastavnikom izvan nastave odvija se u vrijeme 
konzultacija. Konzultacije mogu biti dogovorene i izvan zadanih termina 
kada su studenti spriječeni drugim studijskim obvezama. Svakodnevno 
kontaktiranje omogućuje se elektroničkom poštom. Preporučuje se 
redovito pratiti službene obavijesti na sveučilišnim mrežnim stranicama. 
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