
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 602-04/16-03/28 

URBROJ: 2198-1-79-10/16-11 

Zadar, 11. studenoga 2016. 
 

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

83/02.), čl. 59. st. 2. t. 1. 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., 63/11., 94/13., 139/13., 

101/14. - Odluka i Rješenje USRH i 60/15. - Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 2. Statuta Sveučilišta u 

Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.), i čl. 12. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, 

rujan 2015.; Izmjene i dopune lipanj 2016.), a na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, na I. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. 

god. 2016./2017. održanoj 25. listopada  2016., donesena je odluka i raspisan 

 

N A T J E Č A J  

za upis 45 studenata na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni  diplomski studij Ranog 

i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnja  

magistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.) 

 

Razlikovni program  traje jednu godinu (dva  semestara). 

Razlikovni program se izvodi kao izvanredan studij  

Izvoditelj studija je: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru. 

Prijave na natječaj predaju se od 14. do 25. studenoga 2016.  

osobno ili se šalju poštom na adresu: 

Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Tajništvo,  

Ul. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar,  

s naznakom „Prijava na Natječaj za upis razlikovnog programa za upis na izvanredni diplomski 

dvogodišnji studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ 

Upis za sve pristupnike: od konačnosti rang liste do 10. prosinca 2016. 

 

 
Završetkom  razlikovnog  programa stječe se 60 ECTS-a. Upisuje se 45 polaznika. Razlikovni 

program  se neće izvoditi ukoliko je broj prijavljenih polaznika manji od 10. Cijena razlikovnog 

programa  je 2.750,00 kuna po semestru. 

 

Na razredbeni postupak mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili Stručni 

dvogodišnji studij za odgojitelje.   

Završena razlikovna godina je uvjet za upis u prvi semestar sveučilišnog diplomskog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.   

 

Upis pristupnika vrši se prema bodovnoj rang listi koja se sastavlja na temelju prosjeka ocjena s 

prethodnog studija (maksimalno 300 bodova) i motivacijskog razgovora koji uključuje temeljna 

(osnovna) znanja o radu u predškolskim ustanovama  (maksimalno 700 bodova).  Bodovni prag na 

motivacijskom razgovoru iznosi 250 bodova.  

Termin održavanja motivacijskog razgovora objavit će se naknadno na web stranicama Odjela za 

izobrazbu učitelja i odgojitelja:  

http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji& 

Pristupnici imaju pravo prigovora protiv rang liste, u roku 24 sata od objave rang liste na mrežnim 

stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr 

Prigovori protiv rang lista jednopredmetnih studija podnose se nadležnim nastavničkim (razredbenim) 

povjerenstvima, na posebnom obrascu, putem Tajništva nadležnog odjela. Nastavnička (razredbena) 

povjerenstva dužna su provjeriti osnovanost prigovora te donijeti i objaviti konačne rang liste u roku 

24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora. 

Uz prijavu na razredbeni postupak treba priložiti: 
 

a) prijepis ocjena ili preslika indeksa  

b) diplomu o završenom dvogodišnjem studiju za odgojitelje  

c) pristupnici koji su dvogodišnji studij za odgojitelje  završili u inozemstvu prilažu rješenje o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku 

kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko 

http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji&
http://www.unizd.hr/


priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili 

šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br. 

1), 

d) rodni list (hrvatski državljani), 

e) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike 

Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani 

država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili 

ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije), 

f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice  

g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 200,00 kn (svi pristupnici),   
 

Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na žiro račun Sveučilišta u Zadru na temelju zaduženja 

preuzetog u tajništvu Odjela. 
 

Školarina za razlikovni program za upis na dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja  uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Zadru na temelju zaduženja 

preuzetog u tajništvu Odjela. 

Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika) 

te popuniti matični i prijavni list i priložiti izvorne dokumente: 

a) prijepis ocjena ili preslika indeksa  

b) diplomu o završenom dvogodišnjem studiju za odgojitelje  

c) pristupnici koji su dvogodišnji studij za odgojitelje  završili u inozemstvu prilažu rješenje o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku 

kvalifikaciju i ovjereni prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko 

priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili 

šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i 

akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br. 

1), 

d) rodni list (hrvatski državljani), 

e) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike 

Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani 

država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili 

ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije), 

f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice  

g) dvije fotografije (4x6 cm), 

h)  dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn, 

i) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja za zimski semestar u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 

100,00 kn), 

j) dokaz o uplati školarine za zimski semestar razlikovnog programa (školarinu  plaćaju svi 

izvanredni studenti bez obzira koji put upisuju prvu godinu studija). 
 

Svi izvanredni studenti dužni su prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme 

cjelokupnog trajanja razlikovnog programa  i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar 

akad. god. 2016./2017. uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni 

semestar akad. god. 2016./2017. 
 

Trošak indeksa uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Zadru na temelju zaduženja preuzetog u 

tajništvu Odjela. 
 

Troškovi upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) uplaćuju se na žiro račun Sveučilišta u 

Zadru na temelju zaduženja preuzetog u tajništvu Odjela. 

 

 

Rektorica 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Vican 
 

 

 

 

 


