SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/15-03/12
URBROJ: 2198-1-79-10/15-01
Zadar, 3. veljače 2015.

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine",
br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 1. u svezi čl. 76.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju ("Narodne novine", 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH,
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. - Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 2. u svezi čl.
116a. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, srpanj 2014.) i čl. 10.b. Pravilnika o
studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, svibanj 2014.), na XI. redovitoj sjednici Senata
Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. od 24. rujna 2014., donesena je odluke i raspisan
NATJEČAJ
za upis polaznika na cjeloživotno učenje stranih jezika
u Centru za strane jezike Sveučilištu u Zadru
u ljetnom semestru akad. god. 2014./2015.
Raspisuje se natječaj za cjeloživotno učenje stranih jezika u Centru za strane jezike
Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2014./2015:
a) na ubrzanom tečaju engleskog jezika razine A1, A2, B1 i B2
b) na ubrzanom tečaju njemačkog jezika razine A1, A2, B1 i B2
c) na ubrzanom tečaju španjolskog jezika razine A1, A2, B1 i B2.
Tečaj će se održati za jezike i razine na koje se prijavi najmanje 8 polaznika.
Tečaj traje 60 nastavnih sati.
Školarina za jednu razinu tečaja iznosi 2000,00 kn po polazniku.
Školarina se plaća u dvije jednake rate i to: 50 % pri upisu na tečaj, a 50 % tijekom (do
kraja) tečaja.
Izvoditelji tečaja su: Centar za strane jezike, Sveučilište u Zadru.
Skraćeni natječaj objavljen je na web-stranicama Sveučilišta u Zadru:
www.unizd.hr/Obrazovanje/Centri/Centarzastranejezike/Tečajevistranihjezikazagrađanstvo i
www.unizd.hr/Obrazovanje/Cjeloživotnoučenje i Zadarskom listu.
Obrazac prijave objavljen je na web-stranicama Sveučilišta u Zadru:
www.unizd.hr/Obrazovanje/Centri/Centarzastranejezike/Tečajevistranihjezikazagrađanstvo i
www.unizd.hr/Obrazovanje/Cjeloživotnoučenje
Prijave se predaju do 28. veljače 2015. radnim danom od 10 do 12 sati na protokol
Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2/V)
neposredno ili šalju poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STRANE JEZIKE
"Prijava na ubrzani tečaj za cjeloživotno učenje stranih jezika"
Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2/V
23 000 Zadar
Uz prijavu na natječaj prilaže se:
- preslika diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju
- preslika osobne iskaznice (hrvatski državljani)
- preslika putovnice (strani državljani).
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Pristupnici mogu priložiti i presliku dokaza o prethodnom poznavanju stranog jezika
(svjedodžba, diploma, certifikat i sl.) u slučaju da ne upisuju početnički stupanj.
Nakon isteka roka za prijave, pristupnici će se pozvati na provjeru znanja stranog
jezika radi uključivanja u odgovarajuću razinu tečaja, a nakon provjere znanja i osnivanja
grupa za pojedine razine tečaja polaznici će se pozvati na upis.
Na upis treba doći osobno u tajništvo Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru
(Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2/V) radnim danom od 10 do 12 sati i donijeti:
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu 1000,00 kn, uz obvezu uplate druge
rate školarine u iznosu 1000,00 kn tijekom (do kraja) tečaja. Uplata se vrši na
IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog
računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje
opisa plaćanja "Školarina za ubrzani tečaj ............... 1jezika ...... 2 razine",
model je HR00, a poziv na broj primatelja 52600. Pozivu na broj primatelja
dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Pri upisu sklopit će se ugovor o cjeloživotnom učenju polaznika.
Nastava će se organizirati u prostorijama Centra za strane jezike Sveučilišta u Zadru,
Zadar, Ulica Jurja Bijankinija 2.
Voditelj tečaja je doc. dr. sc. Ivan Poljaković.
Više informacija o tečaju i upisu moguće je dobiti kod tajnice Centra za strane jezike
Sveučilišta u Zadru Nataše Burčul, prof. (Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2/V, tel
023/200-633; e-mail: nburcul@unizd.hr).
Rektor

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić
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upisati naziv stranog jezik
upisati razinu učenja stranog jezika

