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Što mogu raditi nakon završenog studija: 

•	 podučavanje talijanskog jezika u osnovnim, 
srednjim školama, učilištima, veleučilištima kao 
i u školama za strane jezike (nakon završenog 
diplomskog studija i položenih predmeta iz 
edukacijskog paketa)

•	 rad u nakladništvu i novinarstvu
•	 rad u arhivima i knjižnicama
•	 prevođenje
•	 rad u kulturnom turizmu 
•	 rad u međunarodnim organizacijama.



STUDIJSKI PROGRAMI 
ODSJEKA ZA TALIJANISTIKU

 ` Jednopredmetni preddiplomski studij Talijanski 
jezik i književnost

 ` Dvopredmetni preddiplomski studij Talijanski jezik 
i književnost, u kombinaciji sa sljedećim studijskim 
programima: 

•	 hrvatski jezik i književnost 
•	 engleski jezik i književnost
•	 japanski jezik i kultura
•	 latinski jezik i rimska književnost
•	 povijest
•	 arheologija

 ` Dvopredmetni preddiplomski studij Kultura i 
turizam – Talijanski jezik i kultura

Tko može upisati navedene studije?
Svi koji su završili četverogodišnju srednju školu.

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE:

Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni)

Hrvatski jezik – razina B
Matematika – razina B
Strani jezik ili Talijanski jezik kao materinski – 
razina B

Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)

Hrvatski jezik – razina A
Matematika – razina B
Strani jezik ili Talijanski jezik kao materinski  –  
razina A

Kultura i turizam – Talijanski jezik i kultura 
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – razina B
Matematika – razina B
Strani jezik –  razina B

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Studij traje tri akademske godine (šest semestara) i 
njime se stječe 180 ECTS-a. 

Svake se godine organizira terenska nastava u 
najznačajnijim talijanskim gradovima.

Uz Erasmus+ program moguće je boraviti jedan ili 
više semestara na sveučilištima u Italiji ili u drugim 
europskim zemljama.

Završetkom preddiplomskog studija studenti stječu 
naslove:

 ` prvostupnik/ica talijanskoga jezika i književnosti

 ` prvostupnik/ica kulture i turizma – talijanskoga 
jezika i kulture.

Što se može upisati nakon završenog 
preddiplomskog studija? 

 ` diplomski studij Talijanski jezik i književnost 
(jednopredmetni ili dvopredmetni); 

 ` drugi srodni diplomski studiji iz područja društvenih 
i/ili humanističkih znanosti na matičnom sveučilištu 
ili na drugom sveučilištu u zemlji i inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ 
Studij traje dvije akademske godine (četiri semestra) i 
njime se stječe 120 ECTS-a. 

Završetkom diplomskog studija studenti stječu naslov 
magistar/magistra talijanskoga jezika i književnosti. 

Studentima se omogućuje stjecanje dviju diploma 
(Double Degree), jednu na diplomskome studiju 
matičnoga sveučilišta i drugu na diplomskome studiju 
prestižnoga talijanskog sveučilišta – Università per 
Stranieri di Perugia (Sveučilište za strance u Perugi).


