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Cijenjene studentice i cijenjeni studenti,  

sa zadovoljstvom vas pozivamo na Interdisciplinarni studentski kongres Hrvatskoga katoličkog 

sveučilišta koji organizira Klub studenata sociologije „Nexus“ u suradnji s Hrvatskim katoličkim 

sveučilištem. Kongres je interdisciplinarni, stoga pozivamo sve studente koje intrigira tema 

europskih (dez)integracija da se pridruže našemu studentskom kongresu. U želji da okupimo 

studentske radove i zajedno sagledamo različite perspektive, za ovogodišnji smo studentski 

kongres odabrali vrlo aktualnu temu… 

 

                         EUROPSKE (DEZ)INTEGRACIJE 
 

Zašto europske (dez)integracije? 

Od svoga začetka europski se projekt susretao s mnogim nepredvidljivim izazovima koji su u 

određenim povijesnim okolnostima poticali ili usporavali proces europske integracije. Tijekom 

perioda od gotovo sedam desetljeća ovi su izazovi – počevši od obnove poslijeratne Europe, zatim 

pada Berlinskog zida, uspostave jedinstvenog tržišta i uvođenja jedinstvene valute, do aktualnoga 

suočavanja s migrantskom krizom i Brexitom – zajedno oblikovali Europsku uniju kakva ona danas 

jest i koja mnoge s pravom zbunjuje. Ovo zbunjivanje ne iznenađuje, jer je ovdje riječ o jedinstvenom 

pokušaju kreiranja zajedničke platforme za suradnju europskih država, koja se postepeno razvijala 

od ekonomske, prema sve većoj političkoj i kulturnoj integraciji, i to na temelju često sukobljenih 

vizija na koje utječu brojni regionalni i globalni procesi. Obilježavajući 60. obljetnicu od potpisivanja 

Rimskih ugovora 25. ožujka 2017., ova je godina znakovita kao moguća prekretnica za budućnost 

Unije, zbog čega se danas propitkuje na koji će se način nastaviti proces europske integracije? 

Drugim riječima, mnogi se europski građani danas pitaju možemo li očekivati tješnju suradnju 

preostalih 27 država članica ili tzv. domino efekt razgradnje Unije koji je započeo Brexitom, te koje 

su alternative ovoj dilemi? Ovo su samo neka od pitanja o kojima će se raspravljati na Kongresu 

studenata sociologije Hrvatskoga katoličkog sveučilišta na koji vas srdačno pozivamo!        

Prof. dr. sc. Gordan Črpić 
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 Tema ovogodišnjega Kongresa: 

 Tema je ovogodišnjega kongresa Europske (dez)integracije.  

 Kako bi se studenti iz različitih znanstvenih područja mogli prijaviti za sudjelovanje na                

kongresu, ponuđeno je niz podtema koje mogu poslužiti kao tema izlaganja i/ili usmjerenje za 

izlaganje:

 

 Pravni sustav EU  

 Ekonomski sustav EU 

 Institucije EU 

 Problem političkih i ekonomskih migracija 

 Terorizam u Europi  

 Religijska slika Europe  

 Demografska i sociodemografska obilježja 

EU     

 Uloga medija u EU 

 Upravljanje i rukovođenje EU 

 Europeizacija hrvatskoga identiteta 

 Europski identitet 

 

 Demokracija u EU 

 Odnosi EU s državama članicama 

 Civilna scena u EU     

 Sigurnosne politike 

 Odstupanje od proklamiranih vrijednosti 

 Doprinos Hrvatske identitetu Europske 

unije 

 Školstvo u EU 

 Ljudska prava 

 Vrijednosti nasuprot ekonomskim 

interesima 

 Pitanje mladih i mobilnosti  

 

 

Komu je Kongres namijenjen? 

 
Interdisciplinarni studentski kongres Hrvatskoga katoličkog sveučilišta namijenjen je svim 

studentima preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija te nedavno diplomiranim 

studentima koji su zainteresirani za temu europskih (dez)integracija. 
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Sudjelovanje na Kongresu: 

 
Predviđena su izlaganja u trajanju 15 minuta, uz petominutnu raspravu nakon svakoga 

izlaganja.   

 

 

Oblici sudjelovanja na Kongresu:  

 

Na ovome je Kongresu moguće sudjelovati: 

a) kao aktivan izlagač  

b) poster prezentacijom 

c) kao slušač 

 

 

 

Mjesto održavanja Kongresa: 

 
Interdisciplinarni studentski kongres 

Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 

„Europske (dez)integracije“ održat će 

se na Hrvatskome katoličkom 

sveučilištu, Ilica 242, 10000 Zagreb.  
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         Kako do nas? 

 

Od autobusnoga kolodvora: 

Linija 2 (Savišće – Črnomerec) izaći na  

stanici Sveti Duh. 

Od željezničkoga kolodvora: 

Linije 2 (Savišće – Črnomerec) ili 6 

(Sopot – Črnomerec) izaći na stanici 

Sveti Duh. 

Od okretišta Črnomerec: 

Linije 2 (Savišće – Črnomerec), 6 

(Sopot – Črnomerec) i 11 (Dubec – 

Črnomerec) izaći na stanici Sveti Duh. 

 

 

 

 

 

     

 

Što studenti dobivaju prijavom na Kongres? 

 

- Potvrdu o sudjelovanju  

 

- Objavljen rad u knjižici sažetaka ili zborniku radova* 

 

- Ručak, kavu, sokove 

 

- Neformalno druženje u studentskom klubu 

 

*Ukoliko će biti dovoljan broj radova koji budu zadovoljavali kriterije, postoji mogućnost 

objavljivanja zbornika radova.  

 

 

 

 

 

 

Sveti Duh 
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Prijave za sudjelovanje: 

 

Sažetke radova do 500 riječi uz navođenje ključnih riječi poslati na LINK do 01. rujna 2017. 

godine.  

            Obavijest o prihvaćanju sažetka: 15. rujna 2017. godine. 

 Sudionici Kongresa ne plaćaju kotizaciju.   

NAPOMENE: PowerPoint prezentacije (ili poster) donose se na dan održavanja Kongresa.        

     Broj  je sudionika s izlaganjem ograničen na 30. 

 

 

 

 

 Veselimo se vašemu dolasku i zajedničkomu druženju! 

 

 

 

                       Organizacijski odbor  

 

 


