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SVEUČILIŠTE U ZADRU        

KLASA: 602-04/12-03/247 

URBROJ: 2198-1-79-05/12-01 
Zadar, 25. rujna 2012. 

 

 
 Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", br. 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. – Odluka USRH, 46/07., 45/09. i 63/11.), čl. 
54. st. 2. t. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, veljača 2012.) i čl. 2 Sporazuma o sveučilišnoj 

suradnji (KLASA: 602-04/10-07/143, URBROJ: 2198-1-79-01/10-01, 16. rujna 2010. god.), na 13. redovitoj 

sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2011./2012. od 25. rujna 2012. donesena je odluka i raspisan 

 
 

N A T J E Č A J 
za upis studenata na redoviti i izvanredni sveučilišni diplomski studij 

u trajanju od tri ili četiri semestra (ovisno o prethodno završenom studiju) 

za stjecanje zvanja:  Magistar ( M.A.) međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilište u Zadru i DIU 
Međunarodno sveučilište u akad. god. 2012./2013. 
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NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA 

 

STATUS 

REDOVITOG 

STUDENTA 

 

 

 

STATUS 

IZVANREDNOG 

STUDENTA 

I II III IV 
1.  Međunarodni odnosi i diplomacija 15 15 

2.  Gospodarska diplomacija 15 15 

3.  Europska Unija 15 15 
 

 

 OPĆE ODREDBE        
 

 Diplomski studij može upisati osoba koja je završila: 

- sveučilišni preddiplomski studij ili 
- sveučilišni diplomski studij ili 

- četverogodišnji studij (prije Bolonjskog procesa) ili 

- stručni studij visoke škole ili veleučilišta. 
 

 Studenti koji su završili stručni studij na visokoj školi ili veleučilištu mogu upisati studij nakon 

analize visokoškolskih studijskih programa koje donosi stručno Povjerenstvo i utvrđivanja razlikovnih ispita 
koje je student dužan položiti prije ili tijekom studija, o čemu će svaki student dobiti rješenje. Sveučilište u 

Zadru i DIU Međunarodno sveučilište su prve institucije u Hrvatskoj i široj regiji koje nude sveučilišni 

diplomski program koji obrazuje studente iz Hrvatske i svijeta u nekoliko akademskih disciplina koje se 

odnose na međunarodne odnose i diplomaciju. 
 

 PRIJAVE NA NATJEČAJ  
 

 

 Prijave na natječaj primaju se od 26. 9. 2012. do 3. 10. 2012., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 

do 15 sati. 
  

 

 Na natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija: 

1. Ispunjeni obrazac za prijavu (dostupan na www.diu.hr i www.unizd.hr) 

2. Svjedodžba (uvjerenje) o završenom studiju (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) 
3. Ovjereni prijepis ocjena ili ovjerena kopija indeksa završenog studija 

4. Domovnica (original ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) 

5. Kopija putovnice (za strane državljane) 

6. Motivacijsko pismo (na engleskom ili hrvatskom jeziku) 
 

http://www.diu.hr/
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Prijave na natječaj šalju se poštom na adresu: 

 

DIU Međunarodno sveučilište (za natječaj) 

Sv. Dominika 4, 20000 Dubrovnik 

 

Sa svim prijavljenim kandidatima bit će održani intervjui, koji će se organizirati u Zadru, Dubrovniku i 
Zagrebu. O terminima održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obavješteni. Na intervju 

je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. 

 
Sve daljnje informacije ili pomoć zainteresirani mogu dobiti izravno e-upitom na: 

admissions@diu.hr i/ili na brojeve telefona: 099/737 9656; 099/534 5561; 020/414111 

 

ŠKOLARINE 
 

Visina školarine iznosi 3000 € (eura). 
 

 INFORMACIJE O STUDIJIMA 

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA 

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA 
Ovaj smjer se usredotočuje na pripremanje studenata za praktičare i analitičare u vanjskim poslovima i 

diplomaciji u sve složenijoj globalnoj okolini. Stečena znanja iz različitih disciplina (politika, ekonomija, 

pravo, etika, itd.) omogućuju razumijevanje i vrednovanje načina vođenja države, koji uključuju diplomaciju, 
prisilu i obavještajna djelovanja. 

GOSPODARSKA DIPLOMACIJA 

Smjer koji istražuje povezanost vladanja, međunarodnog institucionalnog poretka i ekonomije i to 

razmatrajući ulogu međunarodnog poslovanja, trgovine i financijskih organizacija u oblikovanju 
transnacionalnih mreža i čimbenika, globalne politike, konfliktne situacije te nacionalne i regionalne 

razvijenosti. Uz dobivanje temelja u međunarodnim odnosima i diplomaciji, studenti će se u ovom smjeru 

upoznati i sa strukturom međunarodne ekonomije, pitanjima ekonomskog razvoja te praksama 
poslovanja. 

EUROPSKA UNIJA 

Smjer koji obrazuje i priprema buduće predstavnike hrvatskih interesa u EU. Usredotočen je na 
razumijevanje i shvaćanje političkih izazova s kojima se danas suočava Europa, uključujući i upoznavanje s 

monetarnom unijom, koordinacijom socijalnih i kulturalnih politika, razvojem 

zajedničke vanjske i sigurnosne politike, te proširenja na Istok. Izučava se razlikovanje današnjeg europskog 

poretka od prethodnih te strukture, politike, zakoni i pravila koja oblikuju EU i služe kao značajne odrednice 
europske budućnosti. 

 

  

OBJAVA NATJEČAJA 
 

 

Natječaj za upis studenata na redoviti i izvanredni sveučilišni diplomski studij u trajanju od tri ili 

četiri semestra (ovisno o prethodno završenom studiju) za stjecanje zvanja:  Magistar ( M.A.) međunarodnih 

odnosa i diplomacije na Sveučilištu u Zadru i i DIU Međunarodnom sveučilištu u akad. god. 2012./2013. 
objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr 

 

Skraćeni natječaj za upis studenata na redoviti i izvanredni sveučilišni diplomski studij u trajanju od 
tri ili četiri semestra (ovisno o prethodno završenom studiju) za stjecanje zvanja:  Magistar ( M.A.) 

međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu u Zadru i i DIU Međunarodnom sveučilištu u akad. god. 

2012./2013.objavljuje se u Slobodnoj Dalmaciji. 
 

Eventualne izmjene i dopune odluke i natječaja za upis studenata na redoviti i izvanredni sveučilišni 
diplomski studij u trajanju od tri ili četiri semestra (ovisno o prethodno završenom studiju) za stjecanje 

zvanja:  Magistar ( M.A.) međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu u Zadru i i DIU 

Međunarodnom sveučilištu u akad. god. 2012./2013. objaviti će se na oglasnim pločama i mrežnim 

stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr . 
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