SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/17-03/01
URBROJ: 2198-1-79-10/17-03
Zadar, 28. ožujka 2017.
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 USRH i 60/15 – Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5.
Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, lipanj 2016.; Izmjene i dopune siječanj 2017.) i čl. 12. st.
4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.) na VI. sjednici Senata Sveučilišta
u Zadru u akad. god. 2017./2018. od 28. 3. 2017., donesena je
ODLUKA
o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu
izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.
(na temelju rezultata razredbenog postupka)
Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2017./2018., na
temelju rezultata razredbenog postupka.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2017./2018., na temelju rezultata
razredbenog postupka, sastavni je dio ove odluke i njoj se prilaže.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2017./2018., na temelju rezultata
razredbenog postupka, dostaviti Rektorskom zboru visokih učilišta Republike Hrvatske za službenu
objavu na mrežnim stranicama Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske:
http://www.rektorski-zbor.hr
Natječaj objaviti i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
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).

SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/17-03/01
URBROJ: 2198-1-79-10/17-10
Zadar, 27. lipnja 2017.

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU IZVANREDNIH JEDNOPREDMETNIH
PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA
NA SVEUČILIŠTU U ZADRU U AKAD. GOD. 2017./2018.
(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 USRH i 60/15. – Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5.
Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, lipanj 2016.; Izmjene i dopune siječanj 2017.) i čl. 12. st.
4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015), na VI. sjednici Senata Sveučilišta
u Zadru u akad. god. 2017./2018. od 28. 3. 2017., donesena je odluka o raspisu natječaja, a 27. lipnja
2017. objavljuje se ispravljeni
NATJEČAJ
za upis studenata u prvu godinu izvanrednih
jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih i stručnog studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.
(na temelju rezultata razredbenog postupka)

Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2017./2018., na
temelju rezultata razredbenog postupka, za:

BR

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU
IZVANREDNIH PREDDIPLOMSKIH
SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA
NA TEMELJU
RAZREDBENOG POSTUPKA
HRVATSKI
DRŽAVLJANI*

STRANI
DRŽAVLJANI**

KANDIDATI KOJI
SU MATURIRALI
PRIJE 2010.****

UKUPNO

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

SVEUČILIŠNI STUDIJ:
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog
prometa
Kultura i turizam
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sestrinstvo*****

30

2

10
5
30
0
0
25
10

2
2
2
2
2
0
0

U K U P N O:

110

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI
STRUČNI STUDIJ:
Informacijske tehnologije
U K U P N O:
SVEUKUPNO:

30
30
140

0

32

12

0
2
0
15
15
5
5
42

12
9
32
17
17
30
15
164

2
2
14

20
20
62

52
52
216

Ovaj se natječaj odnosi na upis pristupnika na temelju rezultata razredbenog postupka. Natječaj za
upis pristupnika na temelju rezultata državne mature objavljen je u isto vrijeme i na istom mjestu
kao i ovaj natječaj.
*Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i
Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici
Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država
članica Europske unije, upisuju se na temelju rezultata državne mature ili razredbenog postupka, u
okviru kvote za hrvatske državljane.
Izvan upisne kvote za hrvatske državljane, pod uvjetom da polože razredbeni ispit upisuju se
pristupnici s posebnim statusom i to:
djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata***,
djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine***,
djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata (prema čl. 147. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji, povratkom
zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj osnovi)***,
pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja, pristupnici bez oba roditelja, koji do 31. siječnja
2017. nisu navršili 24 godine.
**Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba
bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske
unije upisuju se na temelju rezultata razredbenog postupka, u okviru kvote za strane državljane
(studente), uz plaćanje pune školarine za strane državljane.
***Prema preporuci Rektorskog zbora RH od 24. veljače 2016.
****Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i
Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici
Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država
članica Europske unije, koji su maturirali prije 2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu
završili započeti studij, pod uvjetom da upisuju drugi studij (pod drugim studijem misli se na
jedan novi jednopredmetni studij ili na dva nova dvopredmetna studija), upisuju se na temelju
rezultata razredbenog postupka, u okviru kvote za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine.
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***** Upisi će se realizirati ukoliko Agencija za znanost i visoko obrazovanje u odgovarajućem
roku izda Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru dopusnicu za obavljanje dijela
djelatnosti visokog obrazovanja koja se odnosi na sveučilišni preddiplomski studijski program
Sestrinstva.
UPIS NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA:
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Na razredbeni postupak za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, izvanredni jednopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij Kulture i turizma, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Menadžmenta, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Nautike i tehnologije
pomorskog prometa, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Podvodnih znanosti i
tehnologija, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene ekologije u
poljoprivredi, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, i
izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studiji Informacijskih tehnologija mogu se prijaviti
pristupnici koji su s uspjehom završili četverogodišnje srednje obrazovanje.
Razredbeni postupak za izvanredne studije provodi se u ljetnom, a po potrebi i u jesenskom
roku.
Prijave za razredbeni postupak za izvanredne studije za ljetni rok primaju se od 26. lipnja
2017. do 30. lipnja 2017. radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati.
Prijave za razredbeni postupak za izvanredne studije za jesenski rok primat će se od 4. do 6.
rujna 2017., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, ako ostane slobodnih mjesta nakon
ljetnog roka.
Prijaviti se može jedan ili više izvanrednih studija. Prijave se podnose na propisanim
obrascima za svaki studij posebno.
Obrasci prijava na razredbeni postupak za izvanredne studije objavljeni su na mrežnim
stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
Obrasci prijava na razredbeni postupak za sve izvanredne studije dobiju se i u tajništvima
nadležnih odjela.
Prijave na razredbeni postupak za sve izvanredne studije predaju se u tajništvima nadležnih
odjela ili se mogu poslati preporučenom poštom i to:
- za izvanredni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa na adresu:
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel, "Prijava za izvanredni studij Brodostrojarstva",
23000 Zadar, Ante Kuzmanića 1,
- za izvanredni studij Kulture i turizma na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i
komunikacijske znanosti, "Prijava za izvanredni studij Kulture i turizma", 23000 Zadar,
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i,
- za izvanredni studij Menadžmenta na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju,
"Prijava za izvanredni studij Menadžmenta", 23000 Zadar, Splitska 1,
- za izvanredni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa na adresu: Sveučilište u
Zadru, Pomorski odjel, "Prijava za izvanredni studij Nautike", 23000 Zadar, Ante
Kuzmanića 1,
- za izvanredni studij Podvodnih znanosti i tehnologija na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel
za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, "Prijava za izvanredni studij Podvodnih znanosti",
23000 Zadar, Trg kneza Višeslava 9,
- za izvanredni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi na adresu: Sveučilište u Zadru,
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, "Prijava za izvanredni studij Primijenjenih
ekologija", 23000 Zadar, Trg kneza Višeslava 9,
- za izvanredni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na adresu: Sveučilište u
Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, "Prijava za izvanredni studij Ranog i
predškolskog odgoja", 23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i,
- za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene
studije, "Prijava za izvanredni studij Sestrinstva", 23000 Zadar, Splitska 1.
- za izvanredni studij Informacijskih tehnologija na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za
informacijske znanosti, "Prijava za izvanredni studij Informacijskih tehnologija ", 23000
Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i.
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Uz prijavu na razredbeni postupak, za svaki studij posebno, treba priložiti:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike
Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani
država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu
presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu
strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju
inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje
Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za prijavljeni studij u iznosu 200,00 kn.
Uplatnica za trošak razredbenog postupka preuzima se u odjelnim tajništvima.
Pristupnici za studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa kao i pristupnici za
studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa dužni su pri upisu u prvu godinu studija u tajništvo
Pomorskog odjela donijeti izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom pregledu za pomorce
(uvjerenje izdaje specijalist medicine rada).
Prijave na razredbeni postupak bez traženih priloga neće se razmatrati.
Pored navedenih priloga, a za stjecanje dodatnih bodova, pristupnici za studij Podvodnih
znanosti i tehnologija mogu priložiti i dokaz o dosadašnjem iskustvu u podvodnim aktivnostima.
Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da
polože razredbeni ispit prilažu i dokaz o posebnom statusu. Poseban status dokazuju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga
rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj,
izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju
potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)
samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo
pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i djeca
mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata svoj status dokazuju potvrdom nadležnoga ureda
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- pristupnici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- pristupnici bez oba roditelja prilažu i smrtni list (izvod iz matične knjige umrlih) za
roditelje.
Pristupnik koji se prijavljuje na više izvanrednih studija ili visokih učilišta može predati
ovjerene preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa na izvanredni
studij.
Slobodna mjesta za izvanredne studije u jesenskom roku akad. god. 2017./2018. objavit će na
mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
PROVJERA ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA
Hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s
državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), državljani država
članica Europske unije i ostali strani državljani dužni su položiti ispit iz hrvatskoga jezika (razina B2)
ukoliko se upisuju na studij koji se izvodi isključivo na hrvatskome jeziku. Standardizirani ispit izradit
će stručno povjerenstvo čiji rad će koordinirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Ispit iz hrvatskog jezika (razina B2) uvjet je za upis u 2. godinu studija na svim studijskim
programima na hrvatskome jeziku.
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Obavijesti o polaganju ispita iz hrvatskog jezika (razina B2) mogu se dobiti u tajništvu Odjela
za kroatistiku i slavistiku na tel.: + 385/23/200-504 i na mrežnim stranicama Odjela za kroatistiku i
slavistiku: http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika nakon izrade ispita. Faks Odjela za kroatistiku i
slavistiku je: + 385/23/200-660.
RASPORED RAZREDBENIH ISPITA U LJETNOM RAZREDBENOM ROKU
DAN
5. 7. 2017.
5. 7. 2017.
6. 7. 2017.
6. 7. 2017.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

SAT___

jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
jednopredmetni studij Kulture i turizma
jednopredmetni studij Sestrinstva
jednopredmetni studij Informacijskih tehnologija

8
10
8
11

RAZREDBENI POSTUPAK
Odabir pristupnika obavlja se u razredbenom postupku.
U razredbenom postupku može se ostvariti do 1000 bodova i to:
a) do 300 bodova za uspjeh u srednjoj školi i
b) do 700 bodova za uspjeh na razredbenom ispitu - provjeri znanja.
Uspjeh u srednjoj školi i pripadajuće bodove utvrđuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo.
Razredbeni ispit za izvanredni studij Kulture i turizma u ljetnom roku održat će se 5. 7. 2017. s
početkom u 10 sati u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i
(dvorana br. 117).
Razredbeni ispit za izvanredni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u ljetnom
roku održat će se 5. 7. 2017. s početkom u 8 sati u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, Zadar, Ulica
dr. Franje Tuđmana 24i (dvorana br. 117).
Razredbeni ispit za izvanredni studij Sestrinstva u ljetnom roku održat će se 6. 7. 2017. s
početkom u 8 sati u prostorijama Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru (Zadar, Splitska 1).
Razredbeni ispit za izvanredni studij Informacijskih tehnologija u ljetnom roku održat će se 6.
7. 2017. s početkom u 11 sati u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru, Zadar, Ulica dr. Franje
Tuđmana 24i (dvorana br. 117).
Za izvanredne studije Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, Nautike i
tehnologije pomorskog prometa, Menadžmenta, Podvodnih znanosti i tehnologija i Primijenjene
ekologije u poljoprivredi nema razredbenog ispita.
RASPORED RAZREDBENIH ISPITA U JESENSKOM RAZREDBENOM ROKU
(ako nakon ljetnog upisnog roka ostane slobodnih mjesta za jesenski razredbeni rok)
DAN
12. 9. 2017.
12. 9. 2017.
13. 9. 2017.
13. 9. 2017.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA
jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
jednopredmetni studij Kulture i turizma
jednopredmetni studij Sestrinstva
jednopredmetni studij Informacijskih tehnologija

SAT___
8
10
8
11

Literatura za spremanje razredbenog ispita objavit će se na mrežnim stranicama nadležnih
odjela: http://www.unizd.hr
Na razredbeni ispit pristupnici trebaju doći osobno te donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i
kemijsku olovku za rješavanje testa.
Uspjeh na razredbenom ispitu – provjeri znanja (test, pismeni sastav, esej, usmeni ispit,
intervju i/ili druge oblike provjere znanja) ocjenjuje i vrednuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo
po unaprijed određenim vrstama provjere znanja, odnosima između pojedinih vrsta provjere znanja i
maksimalnog broja bodova za pojedinu vrstu provjere znanja, tako da zbroj bodova za maksimalne
ocjene svih oblika provjere znanja iznosi 700 bodova.
Razredbenim ispitom provjerava se znanje i sposobnosti iz predmeta koji su važni za nastavak
obrazovanja, a provjera se vrši u okviru programa koji je pristupnik mogao svladati u srednjoj školi.
Na razredbenom ispitu pristupnik mora pokazati da ima znanja i sposobnosti koje mu
omogućuju da s uspjehom nastavi obrazovanje na tome studiju.
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Razredbeni prag na provjeri znanja iznosi 250 bodova, ako nadležni odjeli drukčije ne odluče.
Drukčija odluka objavit će se na mrežnim stranicama nadležnog odjela: http://www.unizd.hr
Pristupnici koji ne prijeđu razredbeni prag nisu položili razredbeni ispit i ne uvrštavaju se na
rang listu, već se evidentiraju na kraju rang liste, po abecednom redu s bodovima za uspjeh u srednjoj
školi i na provjeri znanja, bez navođenja ukupnog broja bodova.
Na temelju rezultata razredbenog postupka (uspjeha u srednjoj školi i na razredbenom ispitu
(ako ga ima), nastavničko (razredbeno) povjerenstvo sastavlja rang liste pristupnika.
Ako rezultat razredbenog postupka preračunat u bodove ne daje cijeli broj bodova, rezultat se
zaustavlja na drugoj, zaokruženoj decimali.
U razredbenom postupku nastavnička (razredbena) povjerenstva će sastaviti:
- Rang listu D - izvanredni studenti: Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan
Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva
Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez
državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, pristupnici s posebnim statusom i
državljani država članica Europske unije,
- Rang listu F - izvanredni studenti: strani državljani izuzev stranih državljana trajno
nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici
Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije,
Rang liste pristupnika za izvanredne studije objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zadru: http://www.unizd.hr na mrežnim stranicama nadležnog odjela: http://www.unizd.hr i na
oglasnoj ploči nadležnog odjela, u roku 24 sata od završetka razredbenog postupka.
Pristupnici imaju pravo prigovora protiv rang lista, u roku 24 sata od objave rang lista.
Prigovori se podnose nastavničkom (razredbenom) povjerenstvu, na posebnom obrascu, putem
tajništva nadležnog odjela.
Nastavničko (razredbeno) povjerenstvo dužno je provjeriti osnovanost prigovora i donijeti
konačnu rang listu u roku 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora.
Konačne rang liste pristupnika za izvanredne studije objavit će se na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr na mrežnim stranicama nadležnog odjela:
http://www.unizd.hr i na oglasnoj ploči nadležnog odjela, u roku 24 sata od donošenja.
Nastavnička (razredbena) povjerenstva neće priznavati razredbene ispite s drugih fakulteta
(sveučilišta).
ŠKOLARINA:
Izvanredni studenti - hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski
državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom
Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni
u Republici Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije, osobe bez državljanstva trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj i pristupnici s posebnim statusom plaćaju školarinu.
Školarina izvanrednih studenata - hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
hrvatskih državljana s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvata izvan Hrvatske (Hrvata s
državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvata bez državljanstva Republike Hrvatske), stranih
državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, državljana država članica Europske unije, osoba
bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i pristupnika s posebnim statusom u akad.
god. 2017./2018. iznosi:
- za jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije Brodostrojarstva i tehnologije
pomorskog prometa, Nautike i tehnologije pomorskog prometa i Primijenjene ekologije u
poljoprivredi 7.370,00 kn godišnje,
- za jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije Kulture i turizma, Menadžmenta i
Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 5.500,00 kn godišnje,
- za jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Podvodnih znanosti i tehnologija 8.000,00
kn godišnje,
- za jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva 9.240,00 kn godišnje,
- za izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij Informacijskih tehnologija
12.000,00 kn godišnje.
Školarina se plaća u dvije jednake rata i to: 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu
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u ljetni semestar studija.
O visini školarine za akad. god. 2017./2018. i dalje donijet će se posebna odluka.
Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba
bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije,
ako međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano, plaćaju školarinu, u akad. god. 2017./2018.
plaćaju školarinu i to:
- za jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije Brodostrojarstva i tehnologije
pomorskog prometa, Nautike i tehnologije pomorskog prometa i Primijenjene ekologije u
poljoprivredi 22.110,00 kn godišnje,
- za jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije Kulture i turizma, Menadžmenta i
Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 16.500,00 kn godišnje,
- za jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Podvodnih znanosti i tehnologija
24.000,00 kn godišnje,
- za jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva 27.720,00 kn godišnje,
- za izvanredni jednopredmetni preddiplomski stručni studij Informacijskih tehnologija
36.000,00 kn godišnje.
Školarina se plaća u dvije jednake rata i to: 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu
u ljetni semestar studija.
O visini školarine za izvanredne studente - strane državljane akad. god. 2017./2018. i dalje
donijet će se posebna odluka.

UPISI:
Pristupnici za prvu godinu izvanrednog studija upisuju se na izvanredni studij na temelju
rezultata razredbenog postupka (Rang lista D i Rang lista F) i to:
a) pristupnici iznad crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje kvota za izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se
u propisanom roku,
b) pristupnici ispod crte, podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje kvota za upis na izvanredni studij na temelju rezultata razredbenog postupka,
upisuju se u propisano vrijeme, na temelju prozivke, na nepopunjena mjesta (ako ih ima),
do popunjenja upisne kvote za upis na temelju rezultata razredbenog postupka. Prioritet
upisa imaju pristupnici s višim mjestom (višim brojem bodova) na rang listi.
Upis u ljetnom roku:
Upisi u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Kultura i turizam, Menadžment, Nautika i
tehnologija pomorskog prometa, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u
poljoprivredi, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sestrinstvo i Informacijske tehnologije u
ljetnom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 17. 7. 2017.
Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka upisuju se izravno s rang liste, u
okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste do 14. 7. 2017., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13
do 15 sati, u tajništvima nadležnih odjela,
Pristupnici koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se izravno s rang liste, u
okviru odobrene kvote, 17. 7. 2017.u 9 sati (na temelju prozivke), u tajništvima nadležnih odjela.
Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost (cijeli broj i eventualne decimale)
kao onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi iscrpljuje odobrena kvota, taj pristupnik
("ispod crte") stječe pravo upisa. Ovaj pristupnik ili pristupnici povećavaju upisnu kvotu samo u
slučaju da se prije njih upisao puni broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).
Pristupnici koji se ne upišu u ljetnom roku, gube pravo upisa u tom roku.
Ako nakon zaključenja ljetnog roka bude ispisa sa studija, tako upražnjena mjesta popunit će
se u jesenskom roku.
Slobodna mjesta za izvanredne studije u jesenskom roku akad. god. 2016./2017. objavit će na
mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
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Upis u jesenskom roku:
Ako bude slobodnih mjesta upisi u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, Kulture i turizma,
Menadžmenta, Nautike i tehnologije pomorskog prometa, Podvodnih znanosti i tehnologija,
Primijenjene ekologije u poljoprivredi, Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Sestrinstva i
Informacijskih tehnologija u jesenskom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 19. 9. 2017.
Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka u jesenskom roku upisuju se izravno
s rang liste u okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste do 18. 9. 2017., radnim danom od 9 do
12 sati i od 13 do 15 sati, u tajništvima nadležnih odjela.
Pristupnici koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka u jesenskom roku upisuju se izravno
s rang liste u okviru odobrene kvote, 19. 9. 2017. u 9 sati (na temelju prozivke), u tajništvima
nadležnih odjela.
Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost (cijeli broj i eventualne decimale)
kao onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi iscrpljuje odobrena kvota, taj pristupnik
("ispod crte") stječe pravo upisa. Ovaj pristupnik ili pristupnici povećavaju upisnu kvotu samo u
slučaju da se prije njih upisao puni broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).
Pristupnici koji se ne upišu u jesenskom roku, gube pravo upisa.
DOKUMENTACIJA ZA UPIS:
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog
bilježnika) te popuniti matični list i priložiti izvorne dokumente:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike
Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani
država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu
presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu
strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju
inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Zagreb,
Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,
e) dvije fotografije (4x6 cm),
f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
g) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica) u iznosu
150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn),
h) dokaz o uplati školarine za zimski semestar izvanrednog studija.
Pristupnici za studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa kao i za studij Nautike
i tehnologije pomorskog prometa dužni su pri upisu u prvu godinu studija u tajništvo Pomorskog
odjela donijeti izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom pregledu za pomorce (uvjerenje izdaje
specijalist medicine rada).
Pristupnici na studij Podvodnih znanosti i tehnologija koji dobiju dodatne bodove dužni su pri
upisu u prvu godinu studija u tajništvo Pomorskog odjela donijeti dokaz o dosadašnjem iskustvu u
podvodnim aktivnostima.
Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da
polože razredbeni ispit prilažu i dokaz o posebnom statusu. Poseban status dokazuju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga
rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj,
izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju
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-

-

potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)
samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo
pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i djeca
mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata svoj status dokazuju potvrdom nadležnoga ureda
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
pristupnici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
pristupnici bez oba roditelja prilažu i smrtni list (izvod iz matične knjige umrlih) za
roditelje.

Pristupnici su dužni prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme cjelokupnog
trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 2017./2018. uz
obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2017./2018.
Uplatnice za trošak indeksa, upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice)
preuzimaju se u odjelnim tajništvima.
OBAVIJESTI:
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku i upisu na izvanredne jednopredmetne
preddiplomske sveučilišne studije Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa i Nautike i
tehnologije pomorskog prometa mogu se dobiti u tajništvu Pomorskog odjela na tel.: + 385/23/311090 i na mrežnim stranicama Pomorskog odjela: http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo. Faks
Pomorskog odjela je: + 385/23/311-092.
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku, literaturi za spremanje razredbenog ispita i upisu
na izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma mogu se dobiti u
tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti na tel.: + 385/23/345-010 i na mrežnim
stranicama Odjela za turizam i komunikacijske znanosti: http://www.unizd.hr/tikz. Faks Odjela za
turizam i komunikacijske znanosti je: + 385/23/311-540.
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku i upisu na izvanredni jednopredmetni
preddiplomski sveučilišni studij Menadžmenta mogu se dobiti u tajništvu Odjela za ekonomiju na tel.:
+ 385/23/400-401 i na mrežnim stranicama Odjela za ekonomiju: http://www.unizd.hr/ekonomija
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku i upisu na izvanredne jednopredmetne
preddiplomske sveučilišne studije Podvodnih znanosti i tehnologija i Primijenjene ekologije u
poljoprivredi mogu se dobiti u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na tel.: +
385/23/200-824 i na mrežnim stranicama Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo. Faks Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu je: +
385/23/200-822.
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku, literaturi za spremanje razredbenog ispita i upisu
na izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja mogu se dobiti u tajništvu Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja na tel.: + 385/23/345043 i na mrežnim stranicama Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja: http://www.unizd.hr/uciteljiodgojitelji. Faks Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja je: + 385/23/311-540.
Obavijesti o studiju, razredbenom postupku, literaturi za spremanje razredbenog ispita i upisu na
izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva mogu se dobiti u tajništvu
Odjela za zdravstvene studije na tel.: + 385/23/400-411 i na mrežnim stranicama Odjela za
zdravstvene studije: http://www.unizd.hr/sestrinstvo.
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni preddiplomskistručni studij
Informacijskih tehnologija mogu se dobiti u tajništvu Odjela za informacijske znanosti na tel.: +
385/23/345-053 i na mrežnim stranicama Odjela informacijske znanosti: http://ozk.unizd.hr. Faks
Odjela informacijske znanosti je: + 385/23/345-055.
Odredbe ovoga natječaja važe samo za upis na izvanredne jednopredmetne preddiplomske
sveučilišne studije na temelju rezultata razredbenog postupka.
Za upis na izvanredne jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije na temelju rezultata
državne mature objavljen je poseban natječaj, u isto vrijeme i na istom mjestu kao i ovaj natječaj.
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Eventualne izmjene i dopune ovog natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zadru: http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama nadležnih odjela http://www.unizd.hr
Rektorica
Prof. dr. sc. Dijana Vican
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