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Dostavljamo Fakultetskom vijeću poslijediplomskih studija Prijedlog pravilnika Američkih 
studija koji je prihvaćen na Vijeću poslijediplomskog znanstvenog studija "Američki studiji" 

14. studenog 2002. 

PRA VILNIK O POSLIJEDIPLOMSKOM ZNANSTVENOM STUDIJU 
"AMERIČKl STUDIJI" 

l. Opće odredbe 

Članak l. 

Ovim se pravilnikom uređuje organizacija i izvođenje Poslijediplomskog znanstvenoga 
studija "Američki studiji" (dalje u tekstu: poslijediplomski američki stud ij i) na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Filozofski faku ltet). 

II. Ustroj i izvedba poslijediplomskog studija 

Članak 2. 

Poslijediplomske američke studije ustrojava Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta. Studij 
je interdisciplinaran, pa ga izvode: l . nastavnici Odsjeka za anglistiku; 2. nastavnici Odsjeka 
za povijest, sociologiju, komparativnu književnost, a po potrebi i drugih odsjeka Filozofskog 
fakulteta; 3. nastavnici Pravnog i Ekonomskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta, Fakulteta političkih znanosti, a po potrebi i drugih. 

Članak 3. 

Poslijediplomski američki studiji ustrojavaju se i izvode kao dvogodišnji studij za stjecanje 

akademskog stupnja magistra znanosti. 
Uz prosječnu ocjenu 4,00 i odobrenje mentora i Vijeća poslijediplomskih američkih stud ija, 
diplomirani studenti anglistike (uz dogovor možda još kojeg srodnog studija) mogu nastaviti 
studij na doktorskom studiju znanosti o književnosti/kulturalnih studija uz uvjete koje postavi 

taj doktorski studij . 

III. Pravo upisa i uvjeti za upis na Poslijediplomske američke studije 

Članak 4. 

Pravo upisa na Poslijediplomske američke studij e na Filozofskom fakultetu imaju studenti 
koji su diplomirali s ocjenom višom od 3,5 slijedeće dodiplomske studije: 

a) studij anglistike 
b) dodiplomski studij koji se uklapa u koncepciju Američkih studija, na Filozofskom i drugim 
fakultetima (kao što su povijest, komparativna književnost, sociologija, etno logija, političke 
znanosti) uz obavezu polaganja diferencijalnih ispi ta. Diferencijalne ispite treba položiti do 

upisa u treći semestar studija. 
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Svi studenti osim diplomiranih studenata anglistike moraju prije upisa zadovoljiti na 
pismenom i usmenom orijentacionom ispitu iz engleskog jezika na Odsjeku za anglistiku. 

Svi studenti moraju imati preporuke dvaj u sveučili šnih profesora. 

Članak 5. 

Upis studenata na poslijediplomske američke studije provodi se na osnovi natječaj a koji se 
objavljuje u dnevnim novinama. Odluku o raspisivanju natječaja donosi Fakultetsko vijeće na 

prijedlog vijeća Poslijediplomskih an1eričkih studij a. 

IV. Izvođenje nastave 

Č lanak 6. 

Nastava Poslijediplomskih američkih studij a izvodi se prema nastavnom planu i programu i 

bodovnom sustavu koji je u njega uključen. 

Članak 7. 

Nastava se u kolegijima i konzultacijama. Organizira sc u tri (ili četiri) sesije u sva četiri 
semestra. Sesije svakog semestra obuhvaćaju ukupno šezdeset školskih sati nastave. Nastava 
se sastoji od obveznih predmeta i izbornih predmeta (kad to dopušta budžet studija). 
Ispiti se polažu iz svih obaveznih i (nekih) izbornih predmeta. Za prijelaz u drugu godinu 
student mora skupiti broj bodova predviđen nastavnim planom i programom. 

Č lanak 8. 

Nastava se izvodi na engleskom i hrvatskom jeziku. U toku studija studenti će slušati i 
polagati najmanje četiri kolegija na engleskom jeziku. U ocjenj ivanj u tih kolegija tražit će se 

vrlo dobro poznavanje govornog i pisanog engleskog. 

V. Prijava magistarskog rada 

Članak 9. 

Uvjet za stjecanje stupnja magistra znanosti jest magistarski rad koji student i zrađuje uz 
nadzor mentora. Mentora imenuje Vijeće poslijediplomskih američkih studija. Pri stupnik, u 
dogovoru s mentorom, u pisanom obliku (sinopsis), predlaže temu magistarskog rada Vijeću 
poslijediplomskih američkih studija, koje nakon prihvaćanja teme sinopsis proslijeduje Vijeću 
poslijediplomsklih studija i Fakultetskom vijeću. 
Način izrade sinopsisa utvrđenje Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Filozofskom 

fakultetu. 
Studenti koji su stekli pravo uključivanja u doktorski studij (u skladu s č lankom 3.) mogu 
umjesto magistarskog izraditi kvalifikacij ski rad. 
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Članak 10. 

Rok za predaju magistarskog (kvalifikacijskog) rada jesu dvije godine nakon odslušanoga 
četvrtoga semestra studija. Taj se rok može iznimno produžiti na osnovi obrazložene molbe, 
najdulje za dvije godine. 
Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog rada može rad prihvatiti, vratiti ga studentu na 
doradu ili ga odbiti. 
Nakon što je završni rad prihvaćen, student pristupa obrani koja se provodi u skladu s 
Pravilnikom o poslijediplomskim studijima na Filozofskom fakultetu. 

Članak ll . 

Na temelju odluke povjerenstva za obranu magistarskog rada Filozofski fakultet izdaje 
studentu diplomu o obranjenom radu. 
Akademski stupanj stečen obranom magistarskog rada na poslijediplomskim američkim 
studijima je magistar humanističkih znanosti iz polja "Američki studij i" . 

Vijeće poslijediplomskih američkih studija sačinjavaju svi nastavnici studija. 

Vijeće : 
- odlučuje o programu studija, 
- potvrduje nastavni plan i definira sustav bodovanja, 
- potvrđuje mentore, prihvaća teme kvalifikacijskih i magistarskih radova, 
- potvrđuje nastavnike studija, 
-određuje razlikovne ispite za kandidate koji ni su završili studij anglistike, 

-rješava studentske molbe. 

3 

3 


