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

  u osnovnim i u srednjim školama kao vjeroučitelj
 u predškolskim ustanovama kao 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 vremenetim crkvenim 
dobrima u  različitim crkvenim ustanovama

  u različitim neprofitnim organizacijama i 
udrugama.

Koji su uvjeti upisa?
  završen preddiplomski studij Teološko-religijskih 
znanosti i ostvarenih 180 eCTS bodova

 neki drugi srodan teološki studij.

Studentska mobilnost i međunarodna 
suradnja

  Tijekom studija studentima se omogućuje 
provesti određeno vrijeme studiranja na nekom 
drugom europskom učilištu u okviru erasmus+ i 
Ceepus programa studentske razmjene.

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



Studij Tološko-religijskih 
znanosti strukturiran je u 
dva ciklusa: 

preddiplomski studij  
i diplomski studij.

Studentska mobilnost i međunarodna 
suradnja

  Tijekom studija studentima se omogućuje pro-
vesti određeno vrijeme studiranja na nekom 
drugom europskom učilištu u okviru erasmus+ i 
Ceepus programa studentske razmjene.

Značajke/specifičnosti studija
  mogućnost nastavka studija na višoj razini
  širina znanja
  pozitivno ozračje na Fakultetu
  podrška nastavnika studentima
  aktivan studentski život.

Koliko traje studij?
 tri godine
  do kraja sveučilišnoga preddiplomskog 
studija student/studentica mora ostvariti 
180 eCTS bodova.

Kada studij završava?
 kada se polože svi ispiti 
 kada se napiše završni rad 
  kada se položi završni ispit pred 
povjerenstvom.

Naziv stručnjaka
  završenim preddiplomskim studijem 
postiže se akademski stupanj  prvostupnik/
sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) teološko-religijskih znanosti 

  kratica je: univ. bacc. theol.-relig.

Gdje sveučilišni prvostupnik/pr-
vostupnica 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.

Koji su uvjeti upisa?
    završen četverogodišnji srednjoškolski pro-

gram 
   položena državna matura s odgovarajućim 
brojem bodova:
• Hrvatski jezik: a razina
• Matematika: B razina
• Strani jezik: a razina

  jedan od devet navedenih predmeta: Ke-
mija, Biologija, Fizika, geografija, Povijest, 
Vjeronauk, etika, glazbena umjetnost, li-
kovna umjetnost, Psihologija, Filozofija i 
logika.

Sveučilišni preddiplomski studij 
Teološko-religijskih znanosti 

Sveučilišni diplomski studij Teološko-
religijskih znanosti koji se izvodi 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
   do kraja sveučilišnoga diplomskog studija 
student mora ostvariti 120 eCTS bodova.

Kada studij završava?
 kada se polože svi ispiti 
 kada se napiše diplomski rad 
  kada se položi diplomski ispit pred 
povjerenstvom.

Naziv stručnjaka
  završenim preddiplomskim studijem postiže se 
akademski stupanj  magistra (master) teološko-
religijskih znanosti

  kratica je: mag. theol.-relig.


