
SVEUČILIŠTE U ZADRU         

KLASA: 643-02/18-01/01 

URBROJ: 2198-1-79-10/18-01 

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. 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, 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., donesena je  
 

O D L U K A 
 

o raspisu natječaja 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 
 

Raspisuje se natječaja za dodatni upis 3 studenta na poslijediplomski sveučilišni studij 

Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018. za 

stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

Natječaj za dodatni upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo 

znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018. za stjecanje 

akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, sastavni je dio ove odluke i njoj se 

prilaže. 
 

Natječaj za dodatni upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo 

znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018. za stjecanje 

akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti, objaviti na mrežnim stranicama 

Sveučilišta: http://www.unizd.hr/Obrazovanje/Upisi/Poslijediplomski/2017./2018.   

 Skraćeni natječaj objaviti u Zadarskom listu i na mrežnim stranicama Sveučilišta: 

http://www.unizd.hr/Obrazovanje/Upisi/Poslijediplomski/2017./2018. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Rektorica 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Vican 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektora, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Voditeljici studija, 

4. Uredu za poslijediplomske studije, 

5. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 

http://www.unizd.hr/Obrazovanje/Upisi/Poslijediplomski/2017./2018
http://www.unizd.hr/Obrazovanje/Upisi/Poslijediplomski/2017./2018

