SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 643-02/18-01/01
URBROJ: 2198-1-79-10/18-02
Zadar, 30. siječnja 2018.
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, 60/15. - Odluka USRH i 131/17), čl. 54.
st. 2. al. 5. u svezi čl. 114. st. 1. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2017.) i čl. 12. st.
4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.), a na prijedlog Vijeća doktorskog
studija Društvo znanja i prijenos informacija, na IV. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u
akad. god. 2017./2018. od 30. 1. 2018., raspisan je
NATJEČAJ
za dodatni upis 3 studenta 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
Za upis na poslijediplomski sveučilišni studij mogu se natjecati:
A. kandidati koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te postigli minimalno
300 ECTS bodova, sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni poslijediplomski magistarski
studij informacijskih i komunikacijskih znanosti,
B. kandidati koji su završili neki srodni sveučilišni preddiplomski i diplomski studij te postigli
minimalno 300 ECTS bodova, sveučilišni dodiplomski studij ili sveučilišni poslijediplomski
magistarski studij, uz uvjet da imaju objavljene radove teme kojih su vezane uz informacijske
i komunikacijske znanosti.
Opći uvjeti za upis na studij:
- prosjek ocjena na prethodnom studiju najmanje 3,5 (pristupnici s manjim prosjekom ocjena
prilažu dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika koji su upoznati s njihovim
akademskim postignućima),
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, što se dokazuje potvrdom o postignutom
stupnju ili ocjenom iz engleskog jezika na prehodnom studiju.
Kandidati pod B. dužni su, tijekom prve godine studija, polagati razlikovni ispit kojim se
provjerava poznavanje socio-kulturnih odrednica informacijskoga društva.
Trogodišnja školarina iznosi 44.000,00 kn. Školarina za prvu godinu studija iznosi 16.000,00 kn, a
za drugu i treću godinu studija po 14.000,00 kn. Školarina se plaća prilikom upisa svakog semestra
uplatom u iznosu od 50% godišnje školarine.
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 ili sveučilišnog poslijediplomskog magistarskog
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 ili sveučilišni poslijediplomski magistarski studij),
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dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (pristupnici koji imaju prosjek ocjena
manji od 3,5),
dokaz o poznavanju engleskog jezika,
domovnica i rodni list (za hrvatske državljane),
ovjereni preslik putovnice (za strane državljane),
dokaz o uplati troška razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna. Troškovi razredbenog
postupka uplaćuju se na žiro račun Sveučilišta u Zadru na temelju zaduženja koje izdaje Ured
za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zadru,
dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ispunjeni obrazac zahtjeva za
priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (za pristupnike iz inozemstva),
odluka poslodavca o plaćanju školarine za studij kandidatu (ukoliko studij plaća poslodavac)
ili izjava kandidata da će sam snositi troškove školarine za studij (ukoliko će kandidat sam
plaćati studij),
dokaz o znanstvenim i stručnim dostignućima (popis radova i njihove preslike te dokazi o
drugim znanstveno-stručnim aktivnostima)
motivacijsko pismo u kojem kandidat navodi znanstveno-istraživačke interese i prijedlog teme
za doktorsko istraživanje.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Kriteriji i postupak odabira studenata:
Kandidati podliježu razredbenom postupku bez obzira na njihovo prethodno stečeni stručni //
akademski naziv ili akademski stupanj, ispunjavanje potrebnih uvjeta i način studiranja u punom ili
dijelu radnog vremena. Postupak se izvodi bodovanjem znanstvenog dostignuća (prema Programu
studija, 3.3. Obvezne i izborne aktivnosti), motivacijskog pisma s navedenim znanstvenoistraživačkim interesima, prijedlogom teme za doktorsko istraživanje i razgovora tijekom kojeg
kandidat obrazlaže navedeno. U obzir se uzima i usklađenost interesa kandidata sa znanstvenoistraživačkim projektima Odjela za informacijske znanosti i s područjima kojima se bave potencijalni
mentori. Razgovor se vodi s Povjerenstvom za provođenje razredbenog postupka u sastavu: voditeljica
studija, voditeljice modula (Organizacija, očuvanje i uporaba pisane baštine, Informacijske potrebe i
čitateljski interesi i navike, Upravljanje promjenama u nakladništvu i knjižarstvu) i dva predstavnika
Vijeća doktorskog studija. Povjerenstvo podnosi Vijeću doktorskog studija izvješće o bodovnoj listi s
mišljenjem o kandidatovoj znanstvenoj motivaciji i spremnosti za studij te usklađenost istraživačkih
interesa kandidata sa znanstveno-istraživačkim projektima i raspoloživosti mentora.
Dan, mjesto i vrijeme razredbenog postupka i upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Sveučilišta
u Zadru (M. Pavlinovića br. 1) i na mrežnim 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 društvene znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti.
Prijave se šalju poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
"Prijava za poslijediplomski studij
Društvo znanja i prijenos informacija"
M. Pavlinovića br. 1
23000 Zadar
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 voditeljice
poslijediplomskog studija (Zadar, Ulica dr. F. Tuđmana 24i), tel.: (023) 345 046, e-mail:
mwiller@unizd.hr ili mtomic@unizd.hr), u Uredu za poslijediplomske studije (Zadar, R. Boškovića
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5), tel.: (023) 200-532 i 200-533 i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i
Odjela za informacijske znanosti: http://www.unizd.hr/iz/.
Izrazi koji se u natječaju koriste u muškom rodu odnose se jednako na oba spola.

Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican
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