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SVEUČILIŠTE U ZADRU                                                  

KLASA: 602-04/12-03/03 

URBROJ: 2198-1-79-10/12-10 

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. 9. Pravilnika o studiranju, na XIII redovitoj sjednici 

Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2011./2012. od 25. rujna 2012., donesen je 

 
 

P  O  P  I  S 
 

odgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija za upis  

na diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Zadru u 

akad. god. 2012./2013. s posebnostima razredbenog postupka  
 

 
 

a) POPIS ODGOVARAJUĆIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  

STUDIJA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE  

SVEUČILIŠTA U ZADRU U AKAD. GOD. 2011./2012. 
 

 

BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

ODGOVARAJUĆI  

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI 

STUDIJI  

I II III 
   

 JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

 

1. Arheologija svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

2. Filozofija; smjer: znanstveni svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

3. Geografija; smjer: znanstveni  vidi Prilog br. 2.  

4. Hrvatski jezik i književnost svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

5. Informacijske znanosti - knjižničarstvo vidi Prilog br. 3. 

6. Kulturna baština i turizam vidi Prilog br. 1. 

7. Lingvistika vidi Prilog br. 4. 

8. Menadžment vidi Prilog br. 5. 

9. Novinarstvo i odnosi s javnostima vidi Prilog br. 1. 

10. Poduzetništvo u kulturi i turizmu vidi Prilog br. 1. 

11. Povijest svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

12. Povijesti umjetnosti; smjer: znanstveni vidi Prilog br. 6. 
 

13. 
Povijesti umjetnosti; smjer: 

konzervatorski i muzejsko galerijski 

 

vidi Prilog br. 6. 

14. Psihologija vidi Prilog br. 7. 

15. Suvremena talijanska filologija svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

16. Međunarodni združeni diplomski studij 

Kulturne sociologije 

vidi Prilog br. 13. 

   

 DVOPREDMETNI DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

 

 

1. 
Engleski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 
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BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

ODGOVARAJUĆI  

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI 

STUDIJI  

I II III 
   
 

2. 
Engleski jezik i književnost;  

smjer: znanstveni 

 

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

3. Etnologija i antropologija vidi Prilog br. 8. 

4. Filozofija; smjer: nastavnički svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 
 

5. 
Francuski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 9. 

 

6. 
Francuski jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

vidi Prilog br. 9. 

7. Geografija; smjer: nastavnički  vidi Prilog br. 10. 

8. Grčki jezik i književnost svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

9. Latinski jezik i rimska književnost svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 
 

10. 
Njemački jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 11. 

 

11. 
Njemački jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

vidi Prilog br. 11. 

12. Pedagogija svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

12. Povijest svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

14. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički vidi Prilog br. 6. 
 

15. 
Ruski jezik i književnost;  
smjer: nastavnički 

 

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

 

16. 
Ruski jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

17. Sociologija vidi Prilog br. 12. 

18. Suvremena talijanska filologija svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke 

 
b) POSEBNOSTI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA  

DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U   

ZADRU U AKAD. GOD. 2012./2013: 
 

 

BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

POSEBNOSTI RAZREDBENOG 

POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ  

I II III 
   

 JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

 

1. Arheologija nema posebnosti razredbenog postupka 

2. Filozofija; smjer: znanstveni nema posebnosti razredbenog postupka 

3. Geografija; smjer: znanstveni  vidi Prilog br. 2. 
4. Hrvatski jezik i književnost nema posebnosti razredbenog postupka 
5. Informacijske znanosti - knjižničarstvo vidi Prilog br. 3. 

6. Kulturna baština i turizam vidi Prilog br. 1. 

7. Lingvistika vidi Prilog br. 4. 

8. Menadžment vidi Prilog br. 5. 

9. Novinarstvo i odnosi s javnostima vidi Prilog br. 1. 

10. Poduzetništvo u kulturi i turizmu vidi Prilog br. 1. 

11. Povijest nema posebnosti razredbenog postupka 

12. Povijesti umjetnosti; smjer: znanstveni vidi Prilog br. 6. 
 

13. 
Povijesti umjetnosti; smjer: 

konzervatorski i muzejsko galerijski 

 

vidi Prilog br. 6. 



3 

 

 

BR. 

 

NAZIV DIPLOMSKOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

POSEBNOSTI RAZREDBENOG 

POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI 

SVEUČILIŠNI STUDIJ  

I II III 
   

14. Psihologija vidi Prilog br. 7. 

15. Suvremena talijanska filologija nema posebnosti razredbenog postupka 
16. Međunarodni združeni diplomski studij 

Kulturne sociologije 
vidi Prilog br. 13. 

   

 DVOPREDMETNI 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 vidi Prilog br. 8. 
4. Filozofija; smjer: nastavnički nema posebnosti razredbenog postupka 

 

5. 
Francuski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 9. 

 

6. 
Francuski jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

vidi Prilog br. 9. 

7. Geografija; smjer: nastavnički  vidi Prilog br. 10. 
8. Grčki jezik i književnost nema posebnosti razredbenog postupka 
9. Latinski jezik i rimska književnost nema posebnosti razredbenog postupka 

 

10. 
Njemački jezik i književnost;  
smjer: nastavnički 

 

vidi Prilog br. 11. 

 

11. 
Njemački jezik i književnost;  

smjer: prevoditeljski 

 

vidi Prilog br. 11. 

12. Pedagogija nema posebnosti razredbenog postupka 
13. Povijest nema posebnosti razredbenog postupka 
14. Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički vidi Prilog br. 6. 

 

15. 
Ruski jezik i književnost;  

smjer: nastavnički 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

 

16. 
Ruski jezik i književnost;  
smjer: prevoditeljski 

 

nema posebnosti razredbenog postupka 

17. Sociologija vidi Prilog br. 12. 

18. Suvremena talijanska filologija nema posebnosti razredbenog postupka 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

Prilog br. 1. 
 

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

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 ili 

stručne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz humanističkih i društvenih znanosti, s 

prosjekom ocjena 3,5 ili 3,0 uz preporuku dvaju sveučilišnih nastavnika. Upis na diplomske 

studije vrši se prema bodovnoj rang listi koja se sastavlja na temelju maksimalnog broja 

ECTS bodova vezanog uz predmete na preddiplomskom studiju Kulture i turizma. Dodatni 
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kriterij rangiranja kandidata izjednačenih prema navedenoj ECTS bodovnoj listi bit će prosjek 

ocjena na preddiplomskom studiju. O eventualnom polaganju razlikovnih ispita nakon upisa 

pojedinačno će odlučiti Stručno vijeće Odjela. 
 

 

Prilog br. 2. 
 

Uvjet za upis jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: znanstveni 

je završen preddiplomski sveučilišni studij geografije (minimalno 180 bodova). Za upis se 

također mogu prijaviti kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz srodnih 

znanosti (minimalno 180 bodova), ali uz obvezu polaganja razlikovnih ispita u vrijednosti 60 

ECTS bodova. 
 

 

Prilog br. 3. 
 

Redoviti dvogodišnji diplomski studij Informacijskih znanosti - knjižničarstva: 

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

informacijskih znanosti – knjižničarstvo/informatologija ili koji drugi preddiplomski ili 

diplomski, odnosno dodiplomski (sveučilišni) 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 pisanom obliku obrazlože vlastitu motivaciju za studij (1 do 2 

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

Izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijskih znanosti - knjižničarstva: 

Studij mogu upisati: 

- studenti koji su završili preddiplomski studij i stekli akademsko zvanje prvostupnik 

informacijskih znanosti; 

- studenti koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij i stekli zvanje 

prvostupnika (uz obvezno polaganje razlikovnih ispita); 

- studenti koji su završili višu školu i proveli prevođenje diplome (na osnovi ECTS-a) te 

svoj stupanj izjednačili najmanje sa sveučilišnim prvostupnikom (uz obvezno 

polaganje razlikovnih ispita); 

- studenti koji su završili bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij (Vijeće studija 

priznavat će na osnovi zamolbi pojedine položene predmete radi smanjenje obima 

programa).  
 

Preduvjeti za upis:  

Studenti koji su završili preddiplomski studij iz informacijskih znanosti i stekli zvanje 

prvostupnika ne polažu razlikovne ispite. 

Studenti koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij i stekli zvanje prvostupnika te 

poznaju jedan strani jezik (poželjno bar pasivno poznavanje engleskog jezika) polažu 

razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 kuna po jednom ECTS-u) iz predmeta: 

1. Osnove informacijskih djelatnosti – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

2. Uvod u znanstvenoistraživački rad  – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

3. Informacijski izvori i službe II. – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

Studenti koji su diplomirali na višoj školi (pedagoškog, upravnog, organizacijskog, 

ekonomskog i srodnih usmjerenja), rade u knjižnicama i položili su stručni ispit iz 

knjižničarstva te poznaju jedan strani jezik (poželjno bar pasivno  poznavanje engleskog 

jezika), polažu razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 kuna po jednom ECTS-u) 

iz predmeta:  

1. Osnove informacijskih djelatnosti – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 
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2. Uvod u znanstvenoistraživački rad  – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

Studenti koji su diplomirali na višoj školi (pedagoškog, upravnog, organizacijskog, 

ekonomskog i srodnih usmjerenja) i koji su preveli stečene diplome u sustav ECTS-a, a nisu 

polagali stručni ispit iz knjižničarstva, te poznaju jedan strani jezik (poželjno bar pasivno  

poznavanje engleskog jezika), polažu razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 

kuna po jednom ECTS-u)  iz predmeta:  

1. Osnove informacijskih djelatnosti – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

2. Uvod u znanstvenoistraživački rad  – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

3. Informacijski izvori i službe II. – 4 ECTS-a (pismeni ispit) 

Studenti koji su završili  bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij polažu razlikovne ispite 

jednako kao i prvostupnici. Istim studentima će se naknadno priznati pojedini ispiti s 

prethodnog studija, ovisno o studiju i kolegijima.  

Literatura za razlikovne (prijemne) dostupna je na mrežnom mjestu Odjela u dijelu koji se 

odnosi na Upise na OZK, izvanredni diplomski studij) 

(http://ozk.unizd.hr/?category_name=izvanredni-diplomski-studij)  
 

 

Prilog br. 4. 
 

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 komunikaciju. 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 i lingvističkih teorija. 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 na 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 te 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. 5. 
 

1. Prvi prioritet upisa imaju studenti/studentice koji su završili sveučilišni preddiplomski 

studij Menadžmenta Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Na diplomski studij 

Menadžmenta studenti/studentice prvog prioriteta upisa upisivati će se izravno, u statusu za 

koji će se provesti klasifikacijski postupak.  

2. Drugi prioritet upisa imaju studenti/studentice drugih sveučilišta koji su završili sveučilišni 

preddiplomski studij s područja ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta, turističkog 

menadžmenta i informatičkog menadžmenta. Studenti/studentice drugog prioriteta upisa 

imaju pravo prijave na diplomski studij Menadžmenta, uz obvezu pristupanja 

klasifikacijskom postupku. Studenti/studentice drugog prioriteta upisa upisati će se ukoliko je 

preostalo slobodnih mjesta nakon upisa studenata/studentica sa prvim prioritetom upisa.  

3. Treći prioritet upisa imaju studenti/studentice koji su završili stručni četverogodišnji studij 

(diplomirani ekonomisti) s područja ekonomije, poslovne ekonomije, menadžmenta, 

turističkog menadžmenta i informatičkog menadžmenta. Studenti/studentice trećeg prioriteta 

upisa imaju pravo prijave na diplomski studij Menadžmenta, uz obvezu pristupanja 

klasifikacijskom postupku, obvezu polaganja razlikovnih ispita i uz uvjet da su završili 

četverogodišnju srednju školu. Studenti/studentice trećeg prioriteta upisa upisati će se ukoliko 

je preostalo slobodnih mjesta nakon upisa studenata/studentica prvog i drugog prioriteta 

http://ozk.unizd.hr/?category_name=izvanredni-diplomski-studij
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upisa.  

4. Četvrti prioritet upisa imaju studenti/studentice koji su završili neki drugi nesrodni 

sveučilišni preddiplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu. 

Studenti/studentice s četvrtim prioritetom upisa imaju pravo prijave na diplomski studij  

Menadžmenta, uz obvezu pristupanja klasifikacijskom postupku i uz uvjet da kao predmete 

razlike upišu i polože sljedeće predmete preddiplomskog studija Menadžmenta: 

Mikroekonomiju, Makroekonomiju, Računovodstvo, Menadžment, Financijsku matematiku. 

Studenti/studentice s četvrtim prioritetom upisati će se ukoliko je preostalo slobodnih mjesta 

nakon upisa studenata/studentica prvog, drugog i trećeg prioriteta upisa.  

5. Temeljem Odluke Stručnog Vijeća Odjela usvojene na 128. sjednici održanoj 11. 10. 2010. 

god. (KLASA:UP/I:602-04/10-06/31; URBROJ: 2198-1-79-25/09-03), od akad. god. 

2010./2011. razlikovni studij Menadžmenta se ukida, te će se ubuduće studenti/studentice koji 

su završili stručni studij na nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj upisivati 

na sveučilišni preddiplomski studij Menadžmenta. Ovisno o broju ostvarenih ECTS bodova 

na prethodno završenom studiju, i ovisno o broju priznatih ECTS bodova, uz uvjet da su 

završili četverogodišnju srednju školu, studenti/studentice se mogu upisati u statusu 

izvanrednih studenata/studentica, na 2. ili 3. godinu preddiplomskog studija menadžmenta, o 

čemu odlučuje Povjerenstvo za prijelaze/Povjerenstvo za upise.  

6. Odluka u točki 5. odnosi se na studente/studentice koji su završili preddiplomski stručni 

studij (bolonjski stručni prvostupnici) i na studente/studentice koji su završili stručni studij po 

starom programu (predbolonjci), a koji su izjednačeni sa stručnim prvostupnikom 

/prvostupnicom.  
 

 

Prilog br. 6. 

  

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. 7. 
 

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 
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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. 8. 

 

Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski studij Etnologije i antropologije je završen 

preddiplomski studij, s prosjekom ocjena od najmanje 4,0. 

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij etnologije/kulturne antropologije dužni su 

položiti do kraja prvog semestra razlikovni ispit, koji je uvjet za upis u drugi semestar. 

Razlikovni ispit sadržavati će pitanja iz slijedećih temeljnih preddiplomskih kolegija: 

1. Pojmovlje 

2. Uvod u etnologiju i kulturnu antropologiju 

3. Metodologija etnografskog istraživanja 

4. Povijest hrvatske etnologije. 

Nastavnici tih kolegija odrediti će osnovnu problematiku svojih kolegija i iz tih područja 

formulirati pitanja za razlikovni ispit. Zadana literatura odnositi će se na tu problematiku – 

dakle selektivna je – a ne čini naprosto zbroj sve obavezne literature za ta četir i 

preddiplomska kolegija. 
 

 

Prilog br. 9. 
 

Na razredbeni postupak za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Francuskog jezika i 

književnosti; smjer: nastavnički i za dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Francuskog 

jezika i književnosti; smjer: prevoditeljski mogu se prijaviti svi kandidati koji su s uspjehom 

završili sveučilišni preddiplomski studija francuskog jezika i književnosti.  

Razredbeni postupak na studija Francuskog jezika i književnosti; smjer: nastavnički obuhvaća 

vrednovanje uspjeha iz svih predmeta preddiplomskog studija Francuskog jezika i 

književnosti. 

Razredbeni postupak a studija Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski obuhvaća 

vrednovanje uspjeha iz svih predmeta preddiplomskog studija Francuskog jezika i 

književnosti. 

U slučaju da ima više prijavljenih kandidata od predviđene kvote sa svim kandidatima 

dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Francuskog jezika i književnosti; smjer: 

nastavnički i dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Francuskog jezika i 

književnosti; smjer: prevoditeljski obavit će se motivacijski razgovor. 
 

 

 

Prilog br. 10. 
 

Uvjet za upis dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: nastavnički 

je završen preddiplomski sveučilišni studij geografije (minimalno 180 bodova). Za upis se 

također mogu prijaviti kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz srodnih 

znanosti (minimalno 180 bodova), ali uz obvezu polaganja razlikovnih ispita u vrijednosti 60 

ECTS bodova. 

 

Prilog br. 11. 
 

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

smjera i na sveučilišni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog 

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

i književnosti i stekli/e najmanje 180 ECTS bodova. 
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2. Minimalni (ili: osnovni) preduvjet za nastavak studija na diplomskom studiju njemačkog 

jezika i književnosti, nastavnički smjer i za nastavak studija na diplomskom studiju 

njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski 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 i na diplomski 

studij njemačkog jezika i književnosti, prevoditeljski 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 znanstvenoj djelatnosti i 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 prijeđe 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. 12. 
 

Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski studij sociologije je završen prvostupnički 

jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakaleureat) iz sociologije s prosjekom ocjena sa 

studija sociologije od najmanje 3,0. 

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

kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem koji Sveučilište nudi. 
 

 

Prilog br. 13. 
 

Međunarodni združeni diplomski studij Kulturne sociologije mogu upisati osobe sa završenim 

sveučilišnim preddiplomskim studijem od 180 ECTS-a. Prema Ugovoru o suradnji 

Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne sociologije, svake akademske godine 

na studij se upisuje do 12 studenata/ica na svakom od četiri partnerska sveučilišta. Temeljni 

uvjet upisa je završen prvostupnički jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz 

sociologije. S obzirom na to da je Kulturna sociologija područje koje zahtijeva i 

interdisciplinarne pristupe, prema navedenom Ugovoru o suradnji, na studij se mogu upisati i 

osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij ili ekvivalentan studij od najmanje 180 

ECTS u nekom drugom polju znanosti, a koje mogu dokazati poznavanje na adekvatnoj razini 

društvenih znanosti, metodoloških znanja i posjedovanje općenitog uvida u predmet kulturne 

sociologije. U takvim slučajevima, posebno povjerenstvo odlučuje o tome kako se provjerava 

potrebno znanje i koje diferencijalne ispite pristupnici/e trebaju položiti. 

Prema Ugovoru o suradnji Međunarodnog združenog diplomskog studija Kulturne 

sociologije, prijavi za studij potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

- ispunjen formular prijave 

- motivacijsko pismo (maksimalno 2 stranice) 

- životopis 

- svjedodžba (ili potvrda) o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju 

(fotokopija i prijevod na engleski, službeno ovjeren ako student/ica dolazi s jezičnog 

područja različitog od onoga na kojem djeluje Sveučilište) 

- 1 pismo preporuke u zatvorenoj omotnici (od člana/ice nastavnog osoblja prethodno 

pohađanog studijskog programa) 

- prijepis akademskih postignuća (tj. dodatak diplomi) 
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- fotokopija identifikacijske stranice u putovnici 

- originalna i recentna potvrda o poznavanju engleskog jezika na naprednoj razini 

(advanced level) od ovlaštenog tijela. Studenti/ce kojima je engleski materinji jezik ili 

koji su uspješno završili preddiplomski studij u kojem se poduka odvija na engleskom 

jeziku, ne moraju prilagati ovu potvrdu. 

Svi dokumenti, osim fotokopije identifikacijske stranice u putovnici, svjedodžbe (potvrde) o 

završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju i pisma preporuke, predaju se u dva 

primjerka na engleskom jeziku i u jednom primjerku na hrvatskom jeziku. 

Ako neki od traženih dokumenata nije priložen, prijava se neće razmatrati. 

Odluka povjerenstva za razredbeni postupak temelji se na: 

- završenom relevantnom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili njegovom 

ekvivalentu; 

- prijepisu akademskih postignuća (tj. dodatku diplomi); 

- motivacijskom pismu; 

- pismu preporuke. 

 


