
SVEUČILIŠTE U ZADRU         

KLASA: 602-04/10-06/36 

URBROJ: 2198-1-79-10/10-04 

Zadar, 15. lipnja 2010. 

 
 

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 

83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. u svezi čl. 77. st. 1., 2., 4., 5. i 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07. 

i 45/09.), čl. 31. st. 2. t. 4. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.) i čl. 9. 

Pravilnika o studiranju, na IX. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 

2009./2010. od 25. svibnja 2010. donesen je 
 

 
 

P O S E B N O S T I 

razredbenog postupka za upis na diplomske sveučilišnih studije 

Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. 

 
 

 a) jednopredmetni diplomski sveučilišni studij: 
 

 

BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

POSEBNOSTI RAZREDBENOG 

POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ  
1. Arheologija nema posebnosti razredbenog postupka 

2. Filozofija; smjer: znanstveni nema posebnosti razredbenog postupka 

3. Hrvatski jezik i književnost nema posebnosti razredbenog postupka 
4. Kulturna baština i turizam vidi Prilog br. 2. 

5. Lingvistika vidi Prilog br. 3. 

6. Menadžment vidi Prilog br. 4. 

7. Novinarstvo i odnosi s javnostima vidi Prilog br. 2. 

8. Pisana baština u digitalnom okruženju* vidi Prilog br. 1. 

9. Poduzetništvo u kulturi i turizmu vidi Prilog br. 2. 

10. Povijest nema posebnosti razredbenog postupka 

11. Povijesti umjetnosti; smjer: znanstveni vidi Prilog br. 8. 
 

12. 
Povijesti umjetnosti; smjer: 

konzervatorski i muzejsko galerijski 

 

vidi Prilog br. 8. 

13. Primijenjena geografija nema posebnosti razredbenog postupka 
14. Psihologija vidi Prilog br. 5. 

15. Romanistika vidi Prilog br. 6. 
16. Suvremena talijanska filologija nema posebnosti razredbenog postupka 

  

b) dvopredmetni diplomski sveučilišni studij: 
 

 

BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

POSEBNOSTI RAZREDBENOG 

POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ 
 

1. 
Engleski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

 

2. 
Engleski jezik i književnost;  

smjer: znanstveni 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

3. Etnologija i antropologija nema posebnosti razredbenog postupka 
4. Filozofija; smjer: nastavnički nema posebnosti razredbenog postupka 

 

5. 
Francuski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 6. 

6. Geografija (nastavnički smjer) nema posebnosti razredbenog postupka 
7. Grčki jezik i književnost nema posebnosti razredbenog postupka 
8. Latinski jezik i rimska književnost nema posebnosti razredbenog postupka 



 

9. 
Njemački jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 7. 

10. Pedagogija nema posebnosti razredbenog postupka 
11. Povijest nema posebnosti razredbenog postupka 
12. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički vidi Prilog br. 8. 

 

13. 
Ruski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

 

14. 
Ruski jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

15. Sociologija vidi Prilog br. 9. 

16. Suvremena talijanska filologija nema posebnosti razredbenog postupka 

 
* Studij zajednički izvode Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 

   Sveučilište u Zadru 

 
              Rektor 

 

 

 

 

                     Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

Prilog br. 1. 
 

Na razredbeni postupak mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij iz 

informacijskih znanosti – knjižničarstvo/informatologija ili koji drugi preddiplomski studij uz 

razlikovni ispit odnosno najmanje 30 bodova iz informacijskih predmeta (na osnovi uvida u 

položene predmete na preddiplomskom studiju stručno vijeće Odjela odredit će razlikovne 

ispite, ako to bude potrebno, a studenti će ih biti dužni položiti tijekom prvog semestra). 

Prosjek ocjena 4.0 ili 3.5 do 3.9 uz preporuku dvaju sveučilišnih nastavnika. 

Engleski jezik je obvezan. 

Od pristupnika se traži da u pisano obliku obrazlože vlastitu motivaciju za studij (1 do 2 

kartice teksta), koja se prilaže molbi za upis na studij. 

 

 

Prilog br. 2. 
 

Na razredbeni postupak za sveučilišne diplomske studije: Poduzetništvo u kulturi i turizmu, 

Novinarstvo i odnosi s javnošću i Kulturna baština i turizam, mogu se prijaviti pristupnici koji 

su s uspjehom završili odgovarajuće sveučilišne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz 

humanističkih i društvenih znanosti, s prosjek ocjena 3,5 ili 3,0 uz preporuku dvaju 

sveučilišnih nastavnika. Ostali završeni prvostupnici sveučilišnih studija mogu se prijaviti na 

razredbeni postupak za sveučilišne diplomske studije: Poduzetništvo u kulturi i turizmu, 

Novinarstvo i odnosi s javnošću i Kulturna baština i turizam. Za njih će se prema vrsti 

završenog studija odrediti diferencijalni ispiti. 

 

 

Prilog br. 3. 
 

Uvjet za upis jednopredmetnog diplomskog studija lingvistike je završen preddiplomski studij 

(minimalno 180 bodova) iz polja filologije ili drugih društvenih ili humanističkih znanosti 

koji je vezan uz jezik i formalne teorijske, računalne ili psiholingvističke pristupe. Od 

studenata sa završenim preddiplomskim studijem izvan polja filologije, koji se zanimaju za 

interdisciplinarne studije lingvistike, može se na individualnoj razini zahtijevati polaganje 

diferencijalnog ispita kojim se provjerava njihovo poznavanje jezika, lingvističkih teorija, 

psihologije i kognitivnih znanosti, te stupanj vještina za rad sa računalima i u mrežnome 

okruženju. 



Preddiplomski studiji u Republici Hrvatskoj koji su dovoljni za praćenje diplomskog studija 

lingvistike na Sveučilištu u Zadru su: 

 svi preddiplomski studiji nekog jezika i njegove književnosti Sveučilištu u Zadru i na 

drugim sveučilištima Republike Hrvatske te preddiplomski studij lingvistike (općeg 

jezikoslovlja). 

 preddiplomski studij psihologije, sociologije, knjižničarstva i informatologije, 

informacijskih znanosti, računarstva, uz moguće polaganje diferencijalnoga ispita. 

 svaki drugi preddiplomski studij u RH nakon polaganja diferencijalnoga ispita i 

usmenu provjeru znanja i sposobnosti. 

Potrebe za polaganjem diferencijalnog ispita odredit će Stručno vijeće Odjela za lingvistiku 

nakon analize dokumentacije završenog preddiplomskog studija pristupnika i nakon 

individualnog razgovora s pristupnicima. 

 

 

Prilog br. 4. 
 

 Temeljem čl. 10. st. 9. Pravilnika Odjela za ekonomiju (03. prosinca. 2007.), Stručno 

vijeće Odjela za ekonomiju donijelo je 

 

ODLUKU 

o prioritetu upisa na 1. godinu diplomskog studija menadžmenta 

 

1. Studenti koji su završili preddiplomski studij menadžmenta na Odjelu za ekonomiju 

Sveučilišta u Zadru, na diplomski studij upisivati će se izravno, bez klasifikacijskog postupka. 
 

2. Studenti drugih Sveučilišta koji su završili sveučilišni preddiplomski studij s područja 

ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta, turističkog menadžmenta i informatičkog 

menadžmenta imaju pravo prijave na diplomski studij, uz obvezu pristupanja klasifikacijskom 

postupku. 
 

3. Studenti koji su završili stručni četverogodišnji studij (diplomirani ekonomisti) s područja 

ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta, turističkog menadžmenta i informatičkog 

menadžmenta imaju pravo prijave na diplomski studij, uz obvezu pristupanja klasifikacijskom 

postupku i s obvezom polaganja razlikovnih ispita i uz uvjet da su završili četverogodišnju 

srednju školu. 
 

4. Studentima koji su završili preddiplomski stručni studij (stručni prvostupnici), definirati će 

se razlikovna godina u akad. god. 2010./2011., čijim završetkom  će ostvariti pravo prijave na 

diplomski studij menadžmenta u 2011./2012., uz obvezu pristupanja klasifikacijskom 

postupku i uz uvjet da su završili četverogodišnju srednju školu. 
 

5. Studentima koji su završili stručni studij  (predbolonjci) i koji su izjednačeni sa stručnim 

prvostupnikom, definirati će se razlikovna godina u akad. god. 2010./2011., čijim završetkom 

će ostvariti pravo prijave na diplomski studij menadžmenta u 2011./2012., uz obvezu 

pristupanja klasifikacijskom postupku, i uz uvjet da su završili četverogodišnju srednju školu. 
 

6. Studentima druge struke koji su završili neki drugi sveučilišni preddiplomski studij ili 

četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu, uz obvezu pristupanja 

klasifikacijskom postupku i uz uvjet da se kao predmeti razlike upišu i polože sljedeći 

predmeti preddiplomskog studija menadžmenta: Mikroekonomija, Makroekonomija, 

Računovodstvo, Menadžment, Financijska matematika.  

 

 

Prilog br. 5. 
 

Na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij psihologije mogu se prijaviti 

pristupnici koji su s uspjehom završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij 

psihologije i stekli najmanje 180 ECTS bodova. 
 



Uvjeti upisa na diplomski studij psihologije jesu slijedeći: 

1. Završen preddiplomski studij psihologije s prosječnom ocjenom 3.0 ili više; 

2. Znanje engleskog jezika na razini Cambridge Advanced Level (studenti koji su završili 

preddiplomski studij na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru dokaz o znanju 

engleskog jezika daju u obliku prijepisa ocjena s preddiplomskog studija, dok studenti 

koji su završili preddiplomski studij na drugim Sveučilištima trebaju predati 

odgovarajuću potvrdu o znanju engleskog jezika, ili pristupiti pismenoj provjeri 

znanja engleskog jezika koja će biti organizirana a o čemu će kandidati biti 

pravovremeno izvješteni) 

3. Pozitivan ishod ulaznog intervjua. 

 

 

Prilog br. 6. 
 

Na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i 

književnosti – nastavnički smjer mogu se prijaviti svi kandidati koji su s uspjehom završili 

sveučilišni preddiplomski studija francuskog jezika i književnosti. 
 

Na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski jednopredmetni studij romanistike mogu se 

prijaviti svi kandidati koji su s uspjehom završili sveučilišni preddiplomski studija iz dvije 

romanske filologije/dva romanska jezika i književnosti. Kandidati koji su završili sveučilišni 

preddiplomski studija samo jedne romanske filologije/romanskog jezika i književnosti dužni 

su pred ispitnim povjerenstvom dokazati poznavanje razine B1 Europskog referelanog okvira 

za jezike još jednog romanskog jezika. 
 

U okviru razredbenog postupka sa svim će se kandidatima obaviti motivacijski razgovor.  

 

 

Prilog br. 7. 
 

1. Uvjete upisa na sveučilišni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti nastavničkog 

smjera imaju pristupnici i pristupnice koji/e su završili preddiplomski studij njemačkog jezika 

i književnosti i stekli/e najmanje 180 ECTS bodova. 
 

2. Minimalni (ili: osnovni) preduvjet za nastavak studija na diplomskom studiju njemačkog 

jezika i književnosti, nastavnički smjer, na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru, jest da 

su pristupnici/e završili/e preddiplomski studij njemačkog jezika i književnosti na Sveučilištu 

u Zadru ili na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci i da su stekli/e najmanje 

180 ECTS bodova.   
 

3. Upis na diplomski studij njemačkog jezika i književnosti, nastavnički smjer, na Sveučilištu 

u Zadru, za pristupnike/ce iz inozemstva, koji/e ispunjavaju gore navedeni preduvjet, kao i za 

pristupnike/ce, koji/e su završili neki drugi srodan dodiplomski studij u RH ili u inozemstvu, 

regulirani su posebnim propisima Zakona o visokom obrazovanju i relevantnim statutarnim 

odredbama Sveučilišta u Zadru. 
 

 4. Upis na diplomski studij obavit će se bez obzira na postignut uspjeh pristupnika/ca u 

prethodnim fazama studija. Tek ako broj prijavljenih pristupnika/ca prijeĎe upisnu kvotu, 

povjerenstvo za razredbeni postupak sačinit će popis pristupnika/ca prema njihovom uspjehu 

na prethodnom stupnju studija. 
 

5. Diplomski studij njemačkog jezika i književnosti je dvopredmetan što znači da se može 

kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem koji Sveučilište nudi. 

 

 

Prilog br. 8. 

  

Za izravan upis na diplomski studij povijesti umjetnosti na smjerove: 

- znanstveni i 



- konzervatorski i muzejsko-galerijski, 

student mora steći najmanje 120 ECTS bodova iz predmeta temeljnog programa povijesti 

umjetnosti.  

Studenti koji ne ostvaruju pravo izravnog upisa na diplomski studij prolaze kroz razredbeni 

postupak u okviru kojeg moraju ostvariti najmanje onoliko bodova koliko im je nedostajalo za 

izravan upis.  

Razredbeni postupak sastoji se od izrade pismenog rada (ili radova) i usmenog ispita. 
 

-    nastavnički smjer 

Za izravan upis na diplomski studij povijesti umjetnosti (nastavnički smjer) student mora steći 

najmanje 70 ECTS bodova iz predmeta temeljnog programa povijesti umjetnosti. 

Studenti koji ne ostvaruju pravo izravnog upisa na diplomski studij prolaze kroz razredbeni 

postupak u okviru kojega moraju ostvariti najmanje onoliko bodova koliko im je nedostajalo 

za izravan upis.  

Razredbeni postupak sastoji se od izrade pismenog rada (ili radova) i usmenog ispita. 

 

 

Prilog br. 9. 
 

Na razredbeni postupak za diplomski studij sociologije mogu se prijaviti pristupnici/e koji/e 

su s uspjehom završili/e  

a) preddiplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij sociologije i stekli 

najmanje 180 ECTS bodova 

b) preddiplomski sveučilišni jednopredmetni i dvopredmetni studij u području 

društvenih, humanističkih ili nekih drugih znanosti i stekli najmanje 180 ECTS 

bodova uz uvjet polaganja odgovarajućih razlikovnih ispita tijekom prve akademske 

godine studija. 
 

Svi pristupnici/e koji/e se prijave na natječaj podliježu razredbenom postupku kojim se 

obavlja izbor pristupnika/ica za studij.  
 

Razredbeni postupak obuhvaća:  

 provjeru znanja na razredbenom ispitu, putem testa (u trajanju od 120 minuta) 

 vrednovanje općeg uspjeha cjelokupnog preddiplomskog sveučilišnog studija. 
 

Razredbeni ispit se sastoji od četiri dijela: poznavanje osnovnih socioloških termina i 

koncepata, poznavanje suvremenih socioloških teorija, poznavanje metodologije istraživanja 

u sociologiji, sposobnost primjene socioloških koncepata i teorija na zadanom primjeru; 

prema sljedećoj literaturi:  

 

Ritzer, George (1997). Suvremena sociologijska teorija, Zagreb: Globus 
 

Petz, Boris (2007). Osnove statističke metode za nematematičare, Jastrebarsko: Slap 

(poglavlja:Mjere centralne tendencije, Mjere varijabilnosti, Razlike izmeĎu dvije aritmetičke 

sredine, Korelacije, Hi kvadrat i Uvod u analizu varijance) 
 

Milas, Goran (2005). Istraživačke metode u psihologije i drugim znanostima, Jastrebarsko: Slap 

(poglavlja: Anketno istraživanje i Nenametljivo istraživanje). 
 

U razredbenom postupku pristupnici mogu postići najviše 100 bodova i to: 60 bodova na 

razredbenom ispitu i 40 bodova za uspjeh na preddiplomskom sveučilišnom studiju.  

Da bi pristupnici prešli razredbeni prag trebaju ostvariti 30 od mogućih 60 bodova na 

razredbenom ispitu. Pristupnik/ica koji/a na razredbenom ispitu ne postigne razredbeni prag 

ne upisuje se na rang listu, već se upisuje ispod naznake "Nisu prešli/e razredbeni prag". 
 

Datum i mjesto razredbenog ispita objavit će se naknadno.  
 

Diplomski studij sociologije na Sveučilištu u Zadru je dvopredmetan, što znači da se može 

kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem koji Sveučilište nudi. 

 


