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Koliko traje studij?
 tri godine
  student/studentica mora ostvariti 180 
eCtS bodova (Teološko-religijske znanosti 
90 eCtS bodova + Povijest ili Sociologija 
90 eCtS bodova)

Kada studij završava?
 polaganjem svih propisanih ispita
 izradom i ocjenom završnoga rada.

Naziv stručnjaka
  prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) Teološko-religijskih 
znanosti 
  kratica: univ. bacc. theol.-relig.

Gdje prvostupnik/prvostupnica Teološko-
religijskih znanosti može raditi?

  u osnovnoj i u srednjoj školi kao suradnik 
u nastavi vjeronauka
 u župi kao pastoralno-katehetski djelatnik
  u socijalnim i humanitarnim ustanovama
  u sredstvima društvenoga priopćavanja.

Uvjeti upisa
    četverogodišnja srednja škola
   državna matura s odgovarajućim razina-
ma:
• hrvatski jezik: a razina
• Matematika: B razina
• Strani jezik: a razina

  bilo koji izborni predmet.

Teološko-religijske znanosti  (dvopredmetni) 
Preddiplomski studij

Značajke/specifičnosti studija
  nov
 širina znanja
  konkurentan
  interdisciplinaran
  jedinstven u hrvatskoj. 

noVo
u suradnji s hrvatskim katoličkim sveučilištem, na 
institutu religijskih znanosti moguće je upisati dvo-
predmetni studij: 

teološko-religijske znanosti + Povijest 
teološko-religijske znanosti + Sociologija.



Teološko-religijske znanosti   
(jednopredmetni) 
Diplomski studij
Izvodi se u pet modula/smjerova:

   Vjeronaučni/nastavnički modul
   Pastoralno-katehetski modul
  Crkvena kulturna dobra
  Kršćanski humanizam i ekonomski razvoj
  ekumenizam i međureligijski dijalog.

Koliko traje studij?
  dvije godine
   student mora ostvariti 120 eCtS 
bodova.

Kada studij završava?
 polaganjem svih propisanih ispita 
 izradom diplomskoga rada 
  polaganjem diplomskoga ispita pred 
povjerenstvom.

Naziv stručnjaka
  magistar/magistra (master) Teološko-
religijskih znanosti

  kratica: mag. theol.-relig.

Koliko traje studij?
 tri godine
  student/studentica mora ostvariti 180 
eCtS bodova.

Kada studij završava?
 polaganjem svih propisanih ispita
 izradom završnoga rada.

Naziv stručnjaka
  sveučilišni prvostupnik/sveučilišna 
prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) Teološko-religijskih 
znanosti 
  kratica: univ. bacc. theol.-relig.

Gdje sveučilišni prvostupnik/prvostupni-
ca Teološko-religijskih znanosti može 
raditi?

  u osnovnoj i u srednjoj školi kao suradnik 
u nastavi vjeronauka
 u župi kao pastoralno-katehetski djelatnik
  u socijalnim i humanitarnim ustanovama
  u sredstvima društvenoga priopćavanja.

Uvjeti upisa?
    završen četverogodišnji srednjoškolski 
program 

   položena državna matura s odgovaraju-
ćim razinama:
• hrvatski jezik: a razina
• Matematika: B razina
• Strani jezik: B razina

  bilo koji izborni predmet.

Teološko-religijske znanosti   
(jednopredmetni) 
Preddiplomski studij

Gdje sveučilišni magistar/magistra 
Teološko-religijskih znanosti može 
raditi?
Ovisno o upisanom modulu:

  u osnovnim i u srednjim školama 
kao vjeroučitelj, u predškolskim 
ustanovama - odgojitelj u vjeri,
 u župnim zajednicama kao kateheta ili 
pastoralni djelatnik
  kao turistički vodič za sakralnu 
kršćansku umjetnost
  kao kustos za sakralnu umjetnost u 
crkvenim muzejima
  kao stručnjak za upravljanje vremenitim 
crkvenim dobrima u  različitim crkvenim 
ustanovama
  u različitim neprofitnim organizacijama i 
udrugama.

Uvjeti upisa 
  završen preddiplomski studij Teološko-
religijske znanosti i ostvarenih 180 eCtS 
bodova
 neki drugi srodan teološki studij.

Značajke/specifičnosti studija
  širina znanja
  pozitivno ozračje na Fakultetu
  podrška nastavnika studentima
  aktivan studentski život
  zanimljiva studentska praksa
  učenje stranih jezika. 


