
SVEUČILIŠTE U ZADRU  
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Zadar, 20. travnja 2009. 
 
 

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

83/02.), čl. 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne 

novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), čl. 31. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(pročišćeni tekst, rujan 2005.) i čl. 9. Pravilnika o studiranju, Senat Sveučilišta u Zadru na 

VIII. redovitoj sjednici u akad. god. 2008./2009. od 20. travnja 2009., donio je  
 
 

O D L U K U 

o upisu izuzetno uspješnih studenata Sveučilišta u Zadru na  

dodatni jednopredmetni i dvopredmetne preddiplomske sveučilišne  

studije, integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni  

studij i jednopredmetni stručni studij na Sveučilištu u Zadru  

u akad. god. 2009./2010.  
 
 

 Izuzetno uspješni studenti Sveučilišta u Zadru imaju pravo upisa u prvu godinu 

jednopredmetnog i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog 

jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnog 

stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010., u statusu redovitog studenta 

koji studira za osobne potrebe, pod uvjetom: 

1. da tijekom dosadašnjeg studija imaju prosjek ocjena 4,0 ili viši, 

2. da u srpanjskom ispitnom roku ispune uvjete za upis u višu godinu studija, 

3. da do sada nisu ponavljali godinu studija, 

4. da do sada nisu mijenjali izabrani studij, 

5. da polože razredbeni ispit za upis u prvu godinu integriranog jednopredmetnog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, jednopredmetnog ili 

dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ili jednopredmetnog stručnog 

studija, 

6. da na razredbenom ispitu za upis u prvu godinu integriranog jednopredmetnog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, jednopredmetnog ili 

dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija ili jednopredmetnog stručnog 

studija postignu najmanje toliko bodova koliko je postigao zadnji pristupnik koji 

se je u prvom (srpanjskom) upisnom roku upisao u prvu godinu toga/tih studija. 
 
 

Prijave za dodatni studij podnose se u drugom (rujanskom) razredbenom roku. 
 
 

Za pristupnike dodatnog studija sastavlja se posebna rang lista. 
 

 

Na dodatni studij upis se vrši izvan odobrene kvote. 
 
 

Pod dodatnim studijem smatra se jedan jednopredmetni ili dva dvopredmetna studija. 
 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se na upis u prvu godinu 

jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog 

jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih 

stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010. 
 
 

 Ova će se odluka objaviti na oglasnim pločama i na internet stranici Sveučilišta. 
 
 

 Nalaže se Studentskoj službi i Razredbenim povjerenstvima da provedu ovu odluku. 

 

Odluku dostaviti:            Rektor 

1. Sveučilišnim odjelima, 

2. Studentskoj službi, 

3. Financijskoj službi, 

4. Studentskom zboru, 

5. Pismohrani.                Prof. dr. sc. Ante Uglešić 


