
SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje 
 

 
 

N A T J E Č A J  
 

 
 

za upis 10 studenata na Združeni poslijediplomski sveučilišni studij  
 
 

Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja 
 
 

Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) 
 

za stjecanje akademskog stupnja  
 

doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
 

znanstveno polje sociologije 
 

 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij: 

 - završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij sociologije s prosjekom ocjena u studiju 

najmanje 4,0 ili prosjekom 3,0 i više uz uvjet objavljenog najmanje jednog (1) znanstvenog ili 

stručnog rada; ili 

-  završen srodni sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u području društvenih, 

humanističkih ili nekih drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 uz uvjet 

objavljenog najmanje jednog (1) znanstvenog ili stručnog rada koji pokazuje sposobnost analize 

društvenih fenomena, te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita; ili 

-  završen magisterij znanosti u polju sociologije; ili 

-  završen magisterij znanosti u području društvenih, humanističkih ili nekih drugih znanosti s 

prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 uz uvjet objavljenog najmanje jednog (1) znanstvenog 

ili stručnog rada koji pokazuje sposobnost analize društvenih fenomena, te uz uvjet polaganja 

razlikovnih ispita. 
 

Odluku o mogućim razlikovnim ispitima ili pak ranije zadovoljenim uvjetima koji se mogu 

priznati u okviru doktorskog studija, donosi Vijeće doktorskog studija.  
 

Trajanje studija (u punom radnom vremenu): 6 semestara (3 godine). 

Početak studija: proljetni semestar akademske godine 2010./2011 . 

Sudjelovanje u studiju zahtjeva poznavanje engleskog jezika. 

Broj mjesta: 10 

Školarina po semestru: 8.353,00 kuna. 

Troškovi predviĎene studentske mobilnosti pokrivaju se iz dostupnih stipendija ili osobnim 

sredstvima polaznika/ca. 
 

Pisanoj prijavi za natječaj potrebno je priložiti: 

-  životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti; 

-  presliku domovnice ili potvrde o državljanstvu (za strane državljane/ke); 

-  rodni list; 

-  diplomu o završenom studiju (ovjerena preslika) i dopunsku ispravu o studiju  

   (diploma supplement) ili potvrdu o ispitima položenim tijekom studija s izračunatom   

   prosječnom ocjenom; 

-  dokaz o poznavanju engleskog jezika; 

-  motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja u 

   grani sociologije regionalnog i lokalnog razvoja (do 3600 znakova); 

-  popis objavljenih radova i konferencijskih priopćenja (u slučaju radova koji    

   pristupnike/ce kvalificiraju za upis, potrebno je priložiti i presliku njihova cjelokupnog   

   teksta); 

-  dokaz o uplati troška razredbenog postupka; 

                                                 
 Ako se do tada ispune svi potrebni uvjeti za pokretanje studija 



-  ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije  

   (za pristupnike iz inozemstva).  
 

Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na račun Sveučilišta u Zadru 2330003-1100163243 

uz navoĎenje svrhe doznake "troškovi razredbenog postupka" i poziv na broj: 02-119191011. 

Pozivu na broj dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

Prijave za upis predaju se neposredno na adresu: Sveučilište u Zadru, Služba za protokol, 23000 

Zadar, M. Pavlinovića bb, u roku 15 dana od objave natječaja s naznakom Odjel za sociologiju 

(za doktorski studij). 
 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 

Nakon isteka roka za prijave, provest će se razredbeni postupak. Pristupnici koji proĎu razredbeni 

postupak pozvat će se na upis, po listi prioriteta s razredbenog postupka. 
 

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika/ca, Sveučilište pridržava pravo neotvaranja 

studija u tekućoj akademskoj godini. 
 

Više obavijesti o studiju može se pronaći na sljedećoj poveznici: 

http://www.unizd.hr/sociologija/Doktorskistudij/tabid/3165/Default.aspx 
 

Natječaj je otvoren 15 dana od objavljivanja u Jutarnjem listu i Slobodnoj Dalmaciji. 
 

Informacije o natječaju mogu se dobiti na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Obala kralja 

Petra Krešimira IV br. 2, od voditeljice studija prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović: tel. +385 

(0)23/200-567; e-mail: itomic@unizd.hr 

 

KLASA: 643-02/11-01/02 

URBROJ: 2198-1-79-10/11-02 
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