
Odjel za talijanistiku 
Sveučilišta u Zadru 

Studiji  

Preddiplomski sveučilišni studiji: 
 

 Talijanski jezik i knjiz evnost 
(dvopredmetni) 

 Talijanski jezik i knjiz evnost; smjer: 
prevoditeljski (dvopredmetni) 

 

Diplomski sveučilišni studiji:  
 

 Suvremena talijanska filologija 
(jednopredmetni); smjer: nastavnič ki  

 Suvremena talijanska filologija 
(dvopredmetni); smjer: nastavnič ki  

 Prevoditeljski studij talijanistike 
(jednopredmetni) 

 Prevoditeljski studij talijanistike 
(dvopredmetni)  

Odjel za talijanistiku 
 

Obala kralja Petra Kres imira IV. 2 

23000 Zadar, Hrvatska  
 

t: +385 23 200 721, 200 717 

f: +385 23 200 751 
 

URL: http://www.unizd.hr/talijanski/ 

E-MAIL: talijanistika@unizd.hr  

Odjel za talijanistiku utemeljen je 1956. godine. 

Smjes ten je u zgradi Sveuč ilis ta na Obali kralja Petra 

Kres imira IV. Odjel raspolaz e s dvije vlastite 

predavaoniče, a nakon adaptačije potkrovlja zgrade 

Sveuč ilis ta raspolaz e s jos  4 kabineta i jednom 

predavaoničom s odgovarajuč om opremom. Odjel 

ima bogatu knjiz niču iz područ ja talijanske 

knjiz evnosti i jezikoslovlja. Na Odjelu je zaposleno 

17  nastavniča i nastavnika. Odjel uspjes no surađuje s 

ostalim talijanistikama u Republiči Hrvatskoj te 

priređuje brojna gostovanja uvaz enih hrvatskih i 

stranih talijanista. Osobito je uspjes na suradnja 

Odjela s talijanistikom Sveuč ilis ta u Padovi. Kao 

rezultat ove suradnje je, između ostaloga, odrz an niz 

međunarodnih simpozija Knjiž evnost, umjetnost, 

kultura ižmeđu dviju obala Jadrana — Letteratura, 

arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Odjelu za talijanistiku trenutno studira oko 400 

studentiča i studenata. 



Zas to studirati na        
Odjelu za talijanistiku 
Sveuč ilis ta u Zadru? 

Zašto 
talijanski? 
Možda žato 
što je riječ o 
ježiku koji je 
sastavni dio 
kulture s 
ižnimno 
bogatom 
poviješću i 
nasljeđem. 
Ako ste, poput 
mene, 
ljubitelji 
talijanske književnosti, glažbe i gastronomije, 
studiranjem talijanskog ježika dobit ćete detaljan 
i stručan uvid u omiljene vam hobije i na taj 
način svoju ražbibrigu pretvoriti u karijeru.  
Zašto Zadar? Zato što vam, ižmeđu ostalog, Odjel 
ža talijanistiku Sveučilišta u Zadru nudi 
jedinstvenu mogućnost. Naime, odabir našeg 
odjela omogućit će vam da se, už pomoć ižnimno 
kvalitetnog i susretljivog akademskog osoblja, u 
samom startu specijaližirate u jednom od dvaju 
ponuđenih područja – prevoditeljskom ili 
nastavničkom – i na taj način svoju karijeru 
usmjerite u skladu s vlastitim afinitetima. 
 

Ivana Bilandz ija, studentiča  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zašto studirati u Zadru? 
 
Osim najljepše požicije 
u cijeloj Hrvatskoj, a i u 
svijetu, gdje se more 
nalaži odmah ispred 
glavnog ulaža, 
studiranje na 
Sveučilištu u Zadru 
pruža jako puno 
mogućnosti. Osim 
ražnih studentskih 
sadržaja, upravo što je 
Zadar malen grad, nije 
raspršen kao Zagreb u 
mnogim pogledima. Postoji studentski klub “Božo 
Lerotić” koji  pospješuje velikoj povežanosti među 
studentima, a  osim toga, Sveučilište se također 
nalaži kraj nekih važnih ustanova kao Znanstvena 
knjižnica i Arhiv koji bivaju često posjećivani od 
strane studenata. Veliki je ižbor odjela, profesori su 
jako susretljivi, a  predmeti  žanimljivi i dobro 
raspoređeni. Osim toga Sveučilište dopušta 
studentima da se angažiraju u ražnim područjima.  
 
Zašto odabrati studiranje talijanskog ježika baš na 
Odjelu ža talijanistiku u Zadru?  
 
Upravo žato jer, osim što je Zadar oduvijek bio 
snažno povežan s talijanskom kulturom, ovdje žaista 
budući studenti imaju dobru priliku da usavrše 
talijanski ježik koji su učili tijekom srednje škole. 
Odjel je jako topao, profesori pristupačni i spremni 
uvijek pomoći. Osim toga, postoji jako dobra 
povežanost sa sveučilištima u Italiji gdje studenti 
mogu otići na Erasmus bež da se moraju dvoumiti 
ižmeđu jedne ili dvije mogućnosti, već ižmeđu jako 
puno opcija žbog velikog broja potpisanih ugovora 
ižmeđu našeg i talijanskih sveučilišta.  
 

Marijana Č iklič , studentiča  
 

Studirati talijanistiku na Sveučilištu 
u Zadru žnači učiti jedan od 
najljepših i najžvučnijih svjetskih 
ježika, i to už pogled na morsko 
prostranstvo kojem rijetko koji 
drugi fakultet može konkurirati. A 
ako už to ubacite i odličan, stručan 
tim profesora koji su uvijek dobro 
raspoloženi i pridonose požitivnoj 
atmosferi na odjelu, dobili ste 
dobitnu kombinaciju! Profesori su ti 
u kojima ćete prije svega pronaći 
prijatelje i užore, jer im je žaista cilj 
da vam prenesu svoje žnanje 
talijanskog ježika, žnajući da je svaki naučeni ježik blago kojeg sa 
sobom nosimo cijeli život. Benvenuti! 
 

Eni Turkalj, studentiča 
 
 
Prije četiri godine žapočela sam 
studij talijanistike na žadarskom 
Sveučilištu i do danas tu odluku 
nisam požalila. Riječ je o Odjelu s 
bogatom tradicijom čiji su profesori 
vrhunski stručnjaci iž područja 
talijanskog ježika, književnosti i 
kulture, ali prije svega dobri i 
kvalitetni ljudi koji će Vas rado 
pratiti na Vašem akademskom 
putovanju. 
 

Petra S imunovič , studentiča 
 
 
Zašto studirati na Odjelu ža 
talijanistiku Sveučilišta u Zadru? 
 

Studij talijanistike prije svega je 
koristan, žbog toga što je Italija 
nama susjedna žemlja te s njome 
kako danas, tako i tijekom povijesti, 
imamo brojne povežnice. Na studiju 
talijanskog ježika i književnosti ne 
samo da učimo i usavršavamo ježik, 
već imamo priliku i upožnati 
bogatstvo talijanske kulture i 
civiližacije, povijesti i geografije te 
kulinarstva i tradicije. Također nam 
Odjel nudi mogućnost upisivanja 
prevoditeljskog smjera koji nas uči prijevodnim strategijama i 
snalaženju u bespućima prijevodnih mogućnosti.  
 

Matija Mač ek, student 


