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Predmet: Obavijest o terminima i uvjetima pristupanja završnom ispitu u akad. god.
2009/2010.
Prije nego što pristupe završnom ispitu na dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom
studiju njemačkog jezika i književnosti studenti/ce moraju ispuniti sve prethodne obveze
zadane studijskim programom, sukladno hodogramu studija, i poduzeti sljedeće radnje tj.
1. Student/ica mora imati položene ispite iz svih obveznih kolegija i izbornih kolegija s
matičnog studija kao i izborne kolegije iz ponude drugih preddiplomskih sveučilišnih
studija tj. najmanje 84 ECTS boda na dvopredmetnom preddiplomskom
sveučilišnom studiju njemačkog jezika i književnosti.
2. Student/ica će odjelnoj tajnici dostaviti indeks kako bi se na temelju prijavnica,
indeksa i podataka u ISVU-u provjerila vjerodostojnost položenih ispita, ocjena i
bodova. Student/ica će sve potrebne podatke dostaviti na vrijeme kako bi mogao/la
pristupiti završnom ispitu (pismenom) prema već utvrđenim ispitnim terminima.
3. Senat Sveučilišta u Zadru donio je na svojoj sjednici od 25. svibnja 2010. Odluku o
objavi ispravka Kalendara nastavnih aktivnosti u akad. god. 2009./2010.:
„Jesenski ispitni rok: 1.9. 2010 - 30.9. 2010 (do 20. 9. 2010. za studente koji u akad.
god. 2009./2010. odslušaju završnu godinu preddiplomskih studija i apsolvente
preddiplomskih sveučilišnh studija, a završni radovi do 30.9. 2010).“
4. Na temelju Odluke Senata pod 3. dva rujanska ispitna termina (za godišnje ispite: 3. i
4., /komisijski/ ispit) moralo bi se organizirati do 20. rujna 2010, kako bi se sve
aktivnosti u vezi s polaganjem ZAVRŠNOG ISPITA (na Odjelu za germanistiku)
zaključile (najkasnije) s 30. rujna 2010. godine te kako bi se studenti mogli
pravovremeno natjecati na diplomskim studijima.
5. Ljetni termin za ZAVRŠNI ISPIT: srijeda, 14. srpnja 2010. u 9 sati, dvorana 144.
6. Prvi rujanski termin za ZAVRŠNI ISPIT: ponedjeljak, 20. rujna 2010. godine.
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