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Zadar, 30. listopada 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. 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.), a na prijedlog Vijeća mentora poslijediplomskog 

sveučilišnog studija Humanističkih znanosti, na XI. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru 

u akad. god. 2014./2015. od 24. rujna 2015., raspisan je  

 
N A T J E Č A J 

 
 
 
 
 
 

 

za upis 40 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Humanističkih znanosti na 

Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016. za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice 

znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i to: 

- iz znanstvenog polja Povijest umjetnosti: 2 studenta 

- iz znanstvenog polja Filozofija: 4 studenta 

- iz znanstvenog polja Filologija: 25 studenata 

- iz znanstvenog polja Etnologija i antropologija: 5 studenata 

- iz znanstvenog polja Interdisciplinarne humanističke znanosti: 4 studenta. 
 

Poslijediplomski sveučilišni studij traje u pravilu tri godine. Ispunjenjem svih propisanih 

uvjeta i javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti 

(dr. sc.). 
 

Pravo upisa imaju pristupnici:  

- koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području humanističkih znanosti, s 

minimalno 300 ECTS bodova s prosjekom ocjena 3,50 ili višim (ponderirani prosjek); 

ili 

- koji su završili sveučilišni dodiplomski studij u području humanističkih znanosti s 

prosjekom ocjena 3,50 ili višim (aritmetički prosjek);  

ili 

- koji su završili poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje akademskog stupnja 

magistra znanosti u području humanističkih znanosti. 
 

Iznimno pravo upisa imaju: 

- pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,50 (na preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 

ponderirani prosjek ili na sveučilišnom dodiplomskom studiju aritmetički prosjek), uz preporuke 

dvoje sveučilišnih nastavnika te objavljenim radovima koji dokazuju izvrsnost. 

- pristupnici koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij humanističkog smjera, ali 

koji temom istraživanja i dosadašnjim radom dokazuju adekvatnu pripremljenost za istraživanje 

humanističkih tema (isto se dokazuje s minimalno dva rada na području humanističkih 

istraživanja). 
  



 Prijave za upis predaju se na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva) Sveučilišta u 

Zadru (Zadar, M. Pavlinovića br. 1, III. kat) neposredno ili šalju poštom na adresu:  
 

  SVEUČILIŠTE U ZADRU 

  Prijava za poslijediplomski sveučilišni studij  

  Humanističkih znanosti 

  M. Pavlinovića br. 1 

  23000 Zadar 
 

Prijavi na natječaj prilažu se sljedeći dokumenti: 

1. Ispunjen Prijavni obrazac (obrazac dostupan uz tekst Natječaja na internet stranici 

Sveučilišta i studija). 

2. Ispunjen obrazac za prijavu okvirne teme disertacije (obrazac dostupan uz tekst 

Natječaja na internet stranici Sveučilišta i studija). 

3. Izjava mentora da je spreman bez materijalne naknade (pro bono) sudjelovati u 

izvedbi programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti 

Sveučilišta u Zadru, u skladu s predočenim prijedlogom programa, i to u svojstvu 

mentora, komentora i člana tijela koja rukovode studijem (obrazac dostupan na 

stranicama studija). 

4. Suglasnost ustanove u kojoj je mentor zaposlen za njegovo sudjelovanje u izvedbi 

programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u 

Zadru (osim za mentore koji su zaposlenici Sveučilišta u Zadru). 

5. Mentorova suglasnost i obrazloženje o razlozima prihvaćanja kandidata. 

6. Ovjereni preslik diploma preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili sveučilišnog 

dodiplomskog studija. 

7. Ovjereni preslik dopunske isprave o studiju (za pristupnike koji su završili 

preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij) ili ovjereni prijepis ocjena (za pristupnike koji su završili sveučilišni 

dodiplomski studij). 

8. pristupnici koji na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili sveučilišnom 

dodiplomskom studiju imaju prosjek ocjena manji od 3,50 prilažu i dvije preporuke 

sveučilišnih nastavnika. 

9. Ovjereni preslik diplome o stjecanju akademskog stupnja magistra znanosti (za 

pristupnike koji su stekli taj stupanj). 

10. Diplomski rad ili magistarski rad (po mogućnosti u elektroničkom obliku). 

11. Rodni list (bez obzira na dan izdavanja). 

12. Domovnica ili drugi dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske, a za strane državljane 

putovnica (izvornik ili ovjereni preslik ili neovjereni preslik uz predočenje izvornika). 

13. Životopis. 

14. Popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova. 

15. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (dokaz o poznavanju drugog svjetskog 

jezika kandidat prilaže prilikom upisa u III. semestar). 

16. Preporuke sveučilišnih nastavnika (ukoliko je potrebno). 

17. Ukoliko mentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru pristupnik mora osigurati 

komentora sa Sveučilišta u Zadru (dokumenti potrebni za komentora jednaki su onima 

potrebnim za mentora). 
 

Prijavni obrazac sa popisom potrebne prijavne dokumentacije dostupan uz tekst Natječaja 

na internet stranici Sveučilišta i studija.  
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 



Kandidati koji se upišu na studij ne plaćaju školarinu, ali snose ostale troškove studija. 
 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

Natječaj je otvoren do 1. studenog 2015. do 30. studenog 2015.  
 

Nastava počinje u ljetnom semestru akad. god. 2015./2016. 
 

Za informacije o uvjetima upisa na studij i tijeku studija potencijalni pristupnici i mentori 

mogu se obratiti na adresu elektroničke pošte: 

- voditeljice studija izv. prof. dr. sc. Rafaele Božić: rafaela_sejic@mail.ru (Zadar, Obala 

kralja Petra Krešimira IV br. 2), tel.: (023) 200-725;  

- voditeljice Ureda za poslijediplomske studije Danijele Gašparović, prof.: 

tajnistvopds@unizd.hr (Zadar, Ruđera Boškovića 5), tel.: (023) 200-533. 
 

Program doktorskog studija, Prijavni obrazac i obrazac za mentorovu suglasnost dostupni 

su na web-stranicama Sveučilišta u Zadru www.unizd.hr 

 

 
Rektorica 

 
 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Vican 

 

 

http://www.unizd.hr/

