SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 643-02/15-01/01
URBROJ: 2198-1-79-10/15-02
Zadar, 2. rujna 2015.

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. 76. st. 3. i čl. 77. st. 1., 2., 6. 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. u svezi čl. 114. st. 1. Statuta Sveučilišta u
Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju
(Pročišćeni tekst, svibanj 2014.; Izmjene i dopune, veljača 2015.) i Dopusnice Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa, Klasa: UP/I-602-04/07-13/00003 Urbroj: 533-07-07-0004 od
10. listopada 2007., a na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog studija Arheologije
istočnog Jadrana, na X. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015.
od 17. srpnja 2013., donesena je odluka i raspisan
NATJ EČAJ
za upis do 30 studenata na poslijediplomski
sveučilišni studij Arheologija istočnog Jadrana
za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti
iz područja humanističkih znanosti – polje arheologija
Za upis na poslijediplomski sveučilišni studij mogu se natjecati:
A) kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski i diplomski studij arheologije
ili neki srodan studij na visokoškolskim institucijama, te postigli 300 ECTS
bodova (minimalno) i stekli akademski naziv magistra arheologije (mag. archeol.)
ili magistra antropologije, povijesti, povijesti umjetnosti, klasične filologije ili
nekog drugog srodnog studija; kao i oni kandidati koji su završili odgovarajuće
studije (po bolonjskom procesu) i zvanja postigli na likovnim akademijama.
B) kandidati koje su po starim programima (prije reforme sukladne bolonjskom
procesu) završili sveučilišni dodiplomski studij arheologije ili neki srodan studij na
visokoškolskim institucijama, te postigli VSS i stručni naziv diplomiranog
arheologa (profesora arheologije) ili diplomiranog (profesora) antropologa,
povjesničara, povjesničara umjetnosti, klasičnog filologa ili neki srodan studij; kao
i oni kandidati koji su završili odgovarajuće studije i zvanja postigli na likovnim
akademijama prema "predbolonjskim" programima.
C) kandidati koje su po starim programima (prije reforme sukladne bolonjskom
procesu) završili sveučilišni poslijediplomski znanstveni magistarski studij
arheologije ili neki srodan studij na visokoškolskim institucijama i postigli
akademski stupanj magistra znanosti iz polja arheologije ili srodnih polja
antropologije, povijesti, povijesti umjetnosti, klasične filologije; kao i oni
kandidati koji su završili odgovarajuće "predbolonjske" poslijediplomske studije i
zvanja postigli na likovnim akademijama (bez traženje dodatnih uvjeta).
D) Iznimno, kandidatima koji su ostvarili značajnija znanstvena dostignuća (koji su u
međunarodno priznatim časopisima objavili najmanje tri rada tematski povezana
sa programom studijskog usmjerenja; koji su, uz navedeno, boravili najmanje
jedan semestar na domaćoj ili inozemnoj sveučilišnoj ili znanstvenoj instituciji i
aktivni sudjelovali, s priopćenjem, na najmanje dva znanstvena skupa s
međunarodnom recenzijom), koja su ekvivalent za 120 ECTS bodova iz popisa
izvannastavnih aktivnosti ovog poslijediplomskog studija, Vijeće poslije-

diplomskih studija Sveučilišta u Zadru može omogućiti direktan upis u treću
godinu poslijediplomskog studija (bez traženja dodatnih uvjeta).
Opći uvjeti za upis na studij:
- poznavanje dvaju stranih jezika (potvrda o poznavanju jednog stranog jezika
prilaže se pri upisu u I. semestar studija, a potvrda o poznavanju drugog stranog
jezika prilaže se pri upisu u III. semestar studija),
- prosjek ocjena na prethodnom studiju najmanje 3,5 (pristupnici s manjim
prosjekom prilažu dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika koji su
upoznati s njihovim akademskim dostignućima).
Školarina po semestru iznosi 4.000,00 kn.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.
Uz prijavu na natječaj prilažu se sljedeći dokumenti:
- ovjereni preslik diplome preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija //
ovjereni preslik diplome sveučilišnog dodiplomskog studija,
- ovjereni preslik dopunske isprave o studiju (za kandidate koji su završili
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) // ovjereni prijepis ocjena (za
kandidate koji su završili sveučilišni dodiplomski studij),
- domovnicu i rodni list,
- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 200,00 kuna.
Troškovi se uplaćuju na IBAN Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3
uz navođenje svrhe doznake "troškovi razredbenog postupka" i poziv na broj:
00-11919-OIB ili direktno na blagajni Sveučilišta,
- odluka poslodavca o plaćanju studija kandidata (ukoliko kandidat ne plaća sam
studij ili izjava kandidata da će sam snositi troškove školarine studija (ukoliko će
kandidat sam plaćati studij).
Kandidati pod C) dužni su priložiti i ovjereni preslik diplome o završenom
poslijediplomskom studiju i akademskom stupnju magistra znanosti.
Kandidati pod D) dužni su priložiti dokaze o znanstvenim dostignućima.
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Kriteriji i postupak odabira studenata:
Kandidati podliježu razredbenom postupku bez obzira na prethodno stečeni stručni //
akademski naziv ili akademski stupanj, ispunjavanje potrebnih uvjeta i način studiranja u
punom ili dijelu radnog vremena. Postupak se izvodi u obliku razgovora s voditeljem studija i
voditeljima odgovarajućih usmjerenja (Prapovijesna arheologija; Antička arheologija;
Srednjovjekovna arheologija), koji Vijeću studija podnose izvješće s mišljenjem o
kandidatovoj znanstvenoj podobnosti za studij.
Dan, mjesto i vrijeme razredbenog postupka i upisa objavit će se na oglasnoj ploči
Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića br. 1) i na web-stranicama Sveučilišta u Zadru:
http://www.unizd.hr
Poslijediplomski studij traje šest semestara, a završetkom studija stječe se 180 ECTS
bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti,
polje arheologija.
Prijave se šalju poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
"Prijava za poslijediplomski studij
Arheologije istočnog Jadrana"
M. Pavlinovića br. 1
23 000 Z A D A R
Prijave se mogu predati i neposredno na Protokol sveučilišnog Rektorata (Zadar, M.
Pavlinovića br. 1, III kat).

Informacije o studiju, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti kod pročelnika
Odjela za arheologiju i voditelja poslijediplomskog studija (Zadar, Obala kralja Petra
Krešimir IV br. 2), tel.: (023) 200-522, u Uredu za poslijediplomske studije (Zadar, R.
Boškovića 5), tel.: (023) 200-532 i 200-533 i na web-stranicama Sveučilišta u Zadru:
http://www.unizd.hr
Izrazi koji se u natječaju koriste u muškom rodu odnose se na oba spola.

Rektor

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

BILJEŠKA:
Odluka o raspisu natječaja je objavljena:
2. 9. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.
Cjeloviti natječaj je objavljen:
2. 9. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.
Skraćeni natječaj je objavljen:
2. 9. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru
6. 9. 2015. u Jutarnjem listu u kompletnoj nakladi
6. 9. 2015. u Slobodnoj Dalmaciji u kompletnoj nakladi.
U Zadru, 7. 9. 2015.
Rektor

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić

