SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/16-03/27
URBROJ: 2198-1-79-10/16-08
Zadar, 25. travnja 2016.
Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine",
br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. i 20. u svezi čl. 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju ("Narodne novine", 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH), čl.
54. st. 2. al. 5. i 21. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) te čl. 11., 12.,
21., 24., 37., 38. i 39. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.), na
VIII. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016. od 25. travnja
2016., donesena je
ODLUKA
o troškovima, školarinama i statusu redovitih i izvanrednih
studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
Odluke o troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja, x-ice, indeksa,
bodovnom pragu, statusu studenata, subvencioniranju troškova studija, školarinama i
apsolventskom stažu, koje su se primjenjivale na redovite i izvanredne studente
jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija na
Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2015./2016. na odgovarajući način primjenjivat će se i u
akad. god. 2016./2017.
Ovlašćuje se rektorica Sveučilišta u Zadru da na temelju ove odluke donese rješenja o
troškovima razredbenog postupka, upisa, osiguranja, x-ice, indeksa, bodovnom pragu, statusu
studenata, subvencioniranju troškova studija, školarinama i apsolventskom stažu za redovite i
izvanredne jednopredmetne i dvopredmetne preddiplomske, diplomske i integrirane studije na
Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
Rješenja iz st. 2. ove odluke objaviti na web-stranicama Sveučilišta.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican
Odluku dostaviti:
1. Kabinetu rektorice,
2. Prorektorima/cama,
3. Rektorskom zboru,
4. Odjelnim pročelnicima/ama,
5. Odjelnim tajnicima/ama,
6. Uredu za preddiplomske i diplomske studije,
7. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi,
8. Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK,
9. Uredu za osiguravanje kvalitete,
10. Sveučilišnom računalnom centru,
11. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru,
12. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru,
13. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi).

