
Obavijest studentima koji žele izvršiti promjenu studijskog programa 

 

Studenti koji u akad. godini 2012./2013. žele izvršiti promjenu studijskog programa, moraju 

se prijaviti za upis kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka ucilišta 

(www.postani-student.hr), najkasnije do 2. srpnja 2012. za upise u ljetnom roku, što 

podrazumijeva i dostavu dokumentacije u Središnji prijavni ured u Zagrebu do navedenog 

datuma. Za upise u jesenskom roku, dostava dokumentacije i prijave kroz sustav primaju se 

do 10. rujna 2012. (više na www.postani-student.hr) 

 

Ukoliko student želi promijeniti studijski program, tako da studira neki od izvanrednih 

studijskih programa na Sveučilištu u Zadru, tada se ne mora prijaviti za upis kroz 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka ucilišta, već se može prijaviti temeljem 

natječaja za upis izvanrednih studenata (koji će biti objavljen u lipnju 2012.), a za koje će biti 

organiziran razredbeni postupak. O razredbenim postupcima studenti se mogu informirati na 

odjelima za čije studijske programe se prijavljuju (Odjel za turizam i komunikacijske 

znanosti, Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja, Odjel za izobrazbu učitelja i 

odgojitelja, Odjel za ekonomiju i Odjel za pomorstvo). 

 

Ukoliko student Sveučilišta u Zadru studira dvopredmetni studijski program, te želi 

promijeniti samo jednu studijsku grupu, tada je obavezan to doći prijaviti u Ured za 

primjenu ECTS-a, zgrada Rektorata, 3. kat, do 30. lipnja 2012., za upise u ljetnom roku, 

odnosno do 10. rujna 2012. za upise u jesenskom roku. Studenti koji ne prijave svoju namjeru 

da zadrže jednu studijsku grupu, neće moći izvršiti kroz sustav upis samo jedne studijske 

grupe. 

 

Uvjet za prijavu za upis kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta, nisu 

položeni ispiti državne mature. Kandidatima koji nisu polagali državnu maturu boduju se 

samo ocjene iz srednje škole, čime mogu ostvariti najviše 300 (od ukupno 1000) bodova. 

(više: Kriteriji za sastavljanje rang lista pri upisu na preddiplomske studijske programe 

Sveucilišta u Zadru za akademsku godinu 2012./2013.) Prijave za polaganje ispita državne 

mature u ljetnom roku traju do 1. veljače 2012., a u jesenskom roku do 20. srpnja 2012. 

 

S obzirom da se prema trenutno važećoj Odluci Vlade RH (travanj, 2010.), iz državnog 

proračuna subvencioniraju troškovi samo onih studenata koji se po prvi put upisuju u prvu 

godinu studija, studentima koji se odluče na promjenu studijskog programa, bit će naplaćena 

školarina prema modelu kojeg MZOŠ odredi za sljedeću akademsku godinu, ukoliko Vlada 

RH u međuvremenu ne donese drugačiju odluku. 

 

Za dodatna pitanja obratite se na pkalmeta@unizd.hr ili 023 200 596. 

 

Zadar, 16. siječnja 2012. 

 

http://www.postani-student.hr/

