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SVEUČILIŠTE U ZADRU         

KLASA: 602-04/16-03/02 

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

Zadar, 27. srpnja 2016. 

 
SLOBODNA MJESTA ZA UPIS STUDENATA 

U PRVU GODINU IZVANREDNIH JEDNOPREDMETNIH  

PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA  

NA SVEUČILIŠTU U ZADRU  

U DRUGOM (JESENSKOM) ROKU AKAD. GOD. 2016./2017. 

 (NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA) 

 

 

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., 3. 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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH i 60/15. - Odluka USRH), čl. 54. st. 

2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o 

studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.; Izmjene i dopune, srpanj 2016.), a nakon upisa 

studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na 

Sveučilištu u Zadru na temelju razredbenog postupka u prvom (ljetnom) roku akad. god. 2016./2017., 

Sveučilište u Zadru, 27. srpnja 2016., objavljuje 

 
SLOBODNA MJESTA  

za upis studenata u prvu godinu izvanrednih  

jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija  

na Sveučilištu u Zadru  

u drugom (jesenskom) roku akad. god. 2016./2017. 

 (na temelju rezultata razredbenog postupka) 

 
 Nakon upisa studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih 

sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru na temelju razredbenog postupka u prvom (ljetnom) roku 

akad. god. 2016./2017., nepopunjena su i slobodna za upis studenata u prvu godinu izvanrednih 

jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na temelju razredbenog postupka u drugom 

(jesenskom) roku akad. god. 2016./2017., na sljedećim studijskim programima: 
 

 

 

 
 

Br. 

 

 

 
 

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA 

PLAN UPISA NA TEMELJU  

RAZREDBENOG POSTUPKA 
 
 

HRVATSKI 

DRŽAVLJANI 

 
 

STRANI 

DRŽAVLJANI 

U 

K 
U 

P 

N 
O 

I. II. III. IV. VI. 

 JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI  

SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

   

1. Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa 29 2 31 

2. Kultura i turizam 1 2 3 

3. Menadžment - 2 2 
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4. Nautika i tehnologija pomorskog prometa 23 2 25 

5. Podvodne znanosti i tehnologije 13 2 15 

6. Primijenjena ekologija u poljoprivredi 12 2 14 

7. Rani i predškolski odgoj i obrazovanja - - - 

8. Sestrinstvo - 2 2 

 
 

S V E U K U P N O: 
 

 

78 
 

14 
 

92 

 

 Odredbe o: Upisima na temelju rezultata razredbenog postupka; Prijavama za razredbeni 

postupak; Provjeri znanja iz hrvatskog jezika; Razredbenom postupku; Rasporedu razredbenih ispita u 

jesenskom razredbenom roku; Školarinama; Upisima; kao i Obavijesti; nalaze se u Odluci, Klasa: 602-

04/16-03/27 Urbroj: 2198-1-79-10/16-06 od 25. travnja 2016. o raspisu natječaja za upis studenata u 

prvu godinu izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 

2016./2017. (na temelju rezultata razredbenog postupka) i Natječaju, Klasa: 602-04/16-03/27 Urbroj: 

2198-1-79-10/16-07 od 25. travnja 2016., za upis studenata u prvu godinu izvanrednih 

jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. 

(na temelju rezultata razredbenog postupka), koji su objavljeni na mrežnim stranicama Rektorskog 

zbora visokih učilišta Republike Hrvatske: www.rektorski-zbor.hr i na mrežnim stranicama Sveučilišta 

u Zadru: www.unizd.hr 

 

Slobodna mjesta odnose se na izvanredne jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije 

na temelju rezultata razredbenog postupka. 
 
  

Slobodna mjesta za izvanredne jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije na temelju 

rezultata državne mature objavljena su u isto vrijeme i na istom mjestu kao i ova mjesta. 
 

 

Eventualne izmjene i dopune slobodnih mjesta za drugi (jesenski) rok objavit će se na 

mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr i na mrežnim stranicama nadležnih odjela: 

www.unizd.hr 
 

 

 

Rektorica 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Vican 
 

 

http://:%20www.rektorski-zbor.hr

