
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/14-01/01 

URBROJ: 2198-1-79-10/14-01 

Zadar, 6. veljače 2014. 

 
 

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. i 139./13.), čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, 

ožujak 2013.; Statutarna odluka, travanj 2013.; Statutarna Odluka, prosinac 2013.) i 12. st. 4. 

Pravilnika o studijima i studiranju (listopad 2012.), na IV. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u 

Zadru u akad. god. 2013./2014. od 28. siječnja 2014., donesena je  

 
 

O D L U K A 

o raspisu natječaja za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij  

Društvo znanja i prijenos informacija  

za stjecanje akademskog stupnja  

doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti,  

polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo 

i doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti,  

polje interdisciplinarne humanističke znanosti 

akademska godina 2013./2014. 

 
 

Raspisuje se natječaja za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i 

prijenos informacija za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih 

znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo; i 

doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke 

znanosti. 
 

Studij traje tri godine (šest semestra).  
 

Izvoditelj studija je: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru.  

U izvedbi studija sudjeluju i: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. 

Strossmayera u Osijeku; Odsjek za knjižničarstvo, informacijsku znanosti i nakladništvo, Filozofski 

fakultet, Sveučilište u Ljubljani (Republika Slovenija); Sveučilišni odjel za komunikacijske i 

informacijske studije, Sveučilište Rutgers, NJ (SAD); Sveučilišni odjel za edukaciju i informacijske 

studije (GSE&IS), Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu – UCLA, (USA), te pozvani predavači sa 

sveučilišta s kojima Odjel ima potpisane ugovore o suradnji.  
 

Na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija mogu se prijaviti 

pristupnici: 

a) koji su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij, sveučilišni dodiplomski ili 

diplomski studij (najmanje 300 ECTS bodova) iz informacijskih i komunikacijskih znanosti, 

b) koji su završili drugi poslijediplomski znanstveni magistarski studij, sveučilišni dodiplomski 

ili diplomski studij (najmanje 300 ECTS bodova) uz uvjet da imaju objavljene radove teme 

kojih su vezane uz informacijske fenomene, 

c) koji imaju prosjek ocjena na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju 

(aritmetički prosjek), dodiplomskom studiju (aritmetički prosjek) ili diplomskom studiju 

(ponderirani prosjek) 3,5 ili viši (na poslijediplomski studij mogu se prijaviti i pristupnici koji 

imaju prosjek ocjena manji od 3,5 ukoliko imaju dvije preporuke sveučilišnih nastavnika), 

d) koji dobro poznaju engleski i još jedan strani jezik (dobro poznavanje engleskog jezika 

dokazuje se pri podnošenju prijave, a poznavanje drugog stranog jezika dokazuje se  tijekom 

poslijediplomskog studija). 

Za pristupnike po b) predviđeno je polaganje diferencijalnog ispita kojim se provjerava poznavanje 

socio-kulturnih odrednica informacijskoga društva te stupanj vještina za rad u mrežnom okruženju. 

Osnovni i posebni uvjeti određeni su Pravilnikom o poslijediplomskom studiju, a kriteriji za odabir 

pristupnika određeni su Programom studija pod točkom 2.6.  
 

Trogodišnja školarina iznosi 44.000,00 kn.  



Školarina za prvu godinu studija iznosi 16.000,00 kn, a za drugu i treću godinu studija po14.000,00 

kn.  

Godišnja školarina plaća se u dvije jednake rate i to:  

a) 50% pri upisu u zimski semestar studija,  

b) 50% pri upisu u ljetni semestar studija.  
 

Trošak razredbenog postupka iznosi 200,00 kn. 

Trošak upisa u prvi semestar iznosi 130,00 kn. u ostale semestre po 80,00 kn. 
 

Prijave za upis predaju se u roku 21 dan od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilišta u Zadru 

(www.unizd.hr) i u Jutarnjem listu, na protokol Ureda pisarnice i pismohrane (arhiva) Sveučilišta u 

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

  SVEUČILIŠTE U ZADRU 

  "Prijava za PDS Društvo znanja i prijenos informacija" 

  M. Pavlinovića bb 

  23000 Zadar 
 

Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:  

- diploma o završenom poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju ili diploma o 

završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju,  

- dopunska isprava o studiju (diploma supplement) ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i 

prosjekom ocjena,  

- dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3,5), 

- dokaz o položenim ispitima iz engleskog jezika,  

- domovnica (za hrvatske državljane),  

- putovnica (za strane državljane),  

- rodni list (hrvatski državljani), 

- dokaz o uplati troška razredbenog postupka,  

- ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za 

pristupnike iz inozemstva).  
 

Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na blagajni Sveučilišta u Zadru, a mogu se uplatiti i na 

IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u 

Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz navođenje opisa plaćanja "troškovi razredbenog postupka", 

model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11919. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i 

OIB pristupnika. 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.  
 

Nakon isteka roka za prijave, provest će se razredbeni postupak, za koji će biti objavljene upute na 

mrežnom mjestu Odjela za informacijske znanosti.  
 

Pristupnici koji prođu razredbeni postupak pozvat će se na upis, po listi redoslijeda prema uspjehu na 

razredbenom postupku.  
 

Na upis treba doći osobno u Ured za poslijediplomske studije (Zadar, M. Pavlinovića bb) i donijeti 

izvorne dokumente:  

a) diploma o završenom poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju ili diplomu o 

završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju,  

b) dopunsku ispravu o studiju (diplomu supplement) ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i 

prosjekom ocjena,  

c) dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena manji od 3,5), 

d) rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupnici iz inozemstva),  

e) dokaz o položenim ispitima iz engleskog jezika,  

f) domovnicu i OIB (hrvatski državljani),  

g) rodni list (hrvatski državljani),  

h) osobnu iskaznicu, 

i) putovnicu i OIB (strani državljani),  

j) strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem 

OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zadar, 

k) dvije fotografije (4x6 cm),  

l) dokaz o uplati 120,00 kn za indeks. Uplata se vrši na blagajni Sveučilišta u Zadru, a može se 

uplatiti i na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog 

računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja 

http://(www.unizd.hr/


"trošak indeksa", model je HR00, a poziv na broj primatelja 11913. Pozivu na broj primatelja 

dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika, 

m) dokaz o uplati 130,00 kn troškova upisa i izrade studentske iskaznice (x-ice). Troškovi se 

uplaćuje na blagajni Sveučilišta u Zadru, a mogu se uplatiti i na IBAN (International Bank 

Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 

0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi upisa", model je HR00, a poziv na 

broj primatelja 11906. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika, 

n) dokaz o uplati 8.000,00 kn školarine za zimski semestar studija. Uplata se vrši na IBAN 

(International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u 

Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "Školarina za PDS društvo 

znanja i prijenos informacija ", model je HR00, a poziv na broj primatelja 16900. Pozivu na 

broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

Nastava će se organizirati u prostorijama Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i.  
 

Podrobnije informacije o studiju mogu se dobiti na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u 

Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, od voditeljice studija prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić (tel. 

023 345 046; e-mail: taparac@unizd.hr) i dr. sc. Marijane Tomić (tel. 023 345 011; e-mail: 

mtomic@unizd.hr).  

 
                          Rektor      

  

 

  

          Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektora, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Prof. dr. sc. Tatjani Aparac-Jelušić, 

4. Dr. sc. Marijani Tomić, 

5. Odjelu za informacijske znanosti, 

6. Uredu za poslijediplomske studije, 

7. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

8. Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, 

9. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi, 

10. Sveučilišnom računalnom centru, 

11. Na oglasne ploče, 

12. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 

 

 

 
BILJEŠKA: 
 

Odluka o raspisu natječaja je objavljena: 

10. 2. 2014. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru. 
 

Skraćeni natječaj je objavljen: 

9. 2. 2014. u Jutarnjem listu i 

10. 2. 2014. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru. 
 

Cjeloviti natječaj je objavljen: 

10. 2. 2014. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru. 

 

U Zadru, 10. 2. 2014. 

                         Rektor      

  

 

  

          Prof. dr. sc. Ante Uglešić 


