ONLINE PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
UPUTE ZA PRISTUPNIKE

Prijave za razredbeni postupak odvijat će se online od 24. do 30. lipnja 2021.
Pristupnici trebaju u cijelosti ispuniti online obrazac i učitati (uploadati) sljedeće
dokumente:








domovnicu
rodni list
svjedodžbu o završnom ispitu ili o položenoj državnoj maturi (državna matura
se odnosi samo na izvanredne studije)
svjedodžbu 1. razreda srednje škole
svjedodžbu 2. razreda srednje škole
svjedodžbu 3. razreda srednje škole
svjedodžbu 4. razreda srednje škole

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva trebaju učitati i
potvrdu iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kojom dokazuju da su
pripadnici iste.
Molimo Vas da prije pristupanja online obrascu pripremite skenirane primjerke
dokumenata koje je potrebno učitati (uploadati). Datoteke je potrebno imenovati na
način „ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „hrvoje_horvat_domovnica“ za
domovnicu.
Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i
bilo koju od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play
Store/App Store.
Nakon ispunjavanja online obrasca vašu će prijavu pregledati djelatnici
Referade/tajništva i povratno vam se javiti s daljnjim uputama. Sva komunikacija
odvijat će se putem e-maila stoga vas molimo da u prijavi navedete valjanu gmail
adresu.
Prijavljivati se možete 0-24h unutar zadanih datuma: od 24. do 30. lipnja 2021.

Online obrascima možete pristupiti na sljedećim poveznicama (linkovima):
Obrazac - Dvopredmetni studiji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anglistika
Arheologija
Etnologija i antropologija
Filozofija
Francuski jezik i književnost
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost
Hrvatski jezik i književnost

9. Jezik i komunikacija u višejezičnom sustavu (Language and Communication in a
Multilingual Society)
Latinski jezik i rimska književnost
Njemački jezik i književnost
Pedagogija
Povijest
Povijest umjetnosti
Ruski jezik i književnost
Sociologija
Španjolski jezik i književnost
Talijanski jezik i književnost
Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
Teološko-katehetski studij
Odjel za arheologiju
Obrazac - Arheologija
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Obrazac - Podvodne znanosti i tehnologije i Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Odjel za ekonomiju
Obrazac - Menadžment
Odjel za geografiju
Obrazac -Primijenjena geografija
Odjel za informacijske znanosti
Obrazac - Informacijske znanosti
Obrazac - Informacijske tehnologije
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece
Obrazac - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Obrazac - Učiteljski studij
Odjel za kroatistiku
Obrazac - Hrvatski jezik i književnost
Odjel za nastavničke studije u Gospiću
Obrazac - Učiteljski studij u Gospiću

Pomorski odjel
Obrazac - Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Obrazac - Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Odjel za povijest
Obrazac - Povijest
Odjel za povijest umjetnosti
Obrazac - Povijest umjetnosti

Odjel za psihologiju
Obrazac - Psihologija
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Obrazac - Kultura i turizam
Odjel za zdravstvene studije
Obrazac - Sestrinstvo
Korisne poveznice (linkovi):

Studentski dom Sveučilišta u Zadru
Student servis Sveučilišta u Zadru
Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru

