SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/10-06/36
URBROJ: 2198-1-79-10/10-12
Zadar, 27. rujna 2010.
Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine",
br. 83/02.), čl. 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne
novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07. i 45/09.), čl. 31.
Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.) i čl. 15. Pravilnika o studiranju,
Senat Sveučilišta u Zadru na XII. redovitoj sjednici u akad. god. 2009./2010. od 27. rujna
2010., donio je
ODLUKU
o školarini redovitih studenata druge
godine diplomskih sveučilišnih studija
u akad. god. 2010./2011.
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani i
pripadnici hrvatskog naroda (hrvatska dijaspora) s prebivalištem izvan Republike Hrvatske,
strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj, koji će studirati u statusu redovitog studenta druge godine
diplomskog sveučilišnog studija uz participiranje u plaćanju školarine, plaćaju godišnju
školarinu u sljedećim iznosima:
a) 5.500,00 kn za sve studije izuzev studija Primijenjene geografije i studija
Geografije (nastavnički smjer)
b) 9.240,00 kn za studij Primijenjene geografije i studij Geografije
(nastavnički smjer).
Državljani članica Europske unije, koji će studirati u statusu redovitog studenta druge
godine diplomskog sveučilišnog studija uz participiranje u plaćanju školarine, plaćaju
godišnju školarinu u sljedećim iznosima:
a) 5.500,00 kn za sve studije izuzev studija Primijenjene geografije i studija
Geografije (nastavnički smjer)
b) 9.240,00 kn za studij Primijenjene geografije i studij Geografije
(nastavnički smjer).
Ostali strani državljani (ako meĎunarodnim ugovorom nije drukčije utvrĎeno), koji će
studirati u statusu redovitog studenta druge godine diplomskog sveučilišnog studija uz
participiranje u plaćanju školarine, plaćaju godišnju školarinu u sljedećim iznosima:
a) 16.500,00 kn za sve studije izuzev studija Primijenjene geografije i studija
Geografije (nastavnički smjer)
b) 27.720,00 kn za studij Primijenjene geografije i studij Geografije
(nastavnički smjer).
Navedene cijene školarina utvrĎene su za jednopredmetne studije.
Školarina za dvopredmetne studije iznosi 50% školarine jednopredmetnih studija.
Školarina se plaća u dvije jednake rate i to: 50% pri upisu u zimski, 50% pri upisu u
ljetni semestar studija.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pri upisu u drugu
godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god.
2010./2011.
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O školarini za redovite diplomske sveučilišne studije u akad. god. 2011./2012. donijet
će se posebna odluka.
Nalaže se Studentskoj službi, Financijsko-knjigovodstvenoj i računovodstvenoj službi,
i odjelnim tajnicima/ama da provedu ovu odluku.
Ova će se odluka objaviti na oglasnim pločama i na internetskim stranicama
Sveučilišta u Zadru.

Rektor

Prof. dr. sc. Ante Uglešić
Odluku dostaviti:
1. Prorektorima/ci,
2. Odjelnim pročelnicima/ama,
3. Odjelnim tajnicima/ama,
4. Studentskoj službi,
5. Financijsko-knjigovodstvenoj službi,
6. Financijskoj tajnici,
7. Tajnici za meĎunarodne odnose,
8. Voditeljici Ureda za primjenu ECTS-a,
9.Voditelju Ureda za promicanje kvalitete rada,
10. Službi za informatičku potporu,
11. Studentskom zboru,
12. Na oglasne ploče,
13. Pismohrani.
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