SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 643-02/18-01/01
URBROJ: 2198-1-79-10/18-13
Zadar, 17. srpnja 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. 7 6 . s t . 3 . 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. 3. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, veljača
2018.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, ožujak 2017.; Izmjene i dopune,
studeni 2017.), na X. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2017./2018. od 17. srpnja
2018., raspisan je
N A T J E Č A J1
za upis 45 polaznika na poslijediplomski specijalistički studij
„Vođenje i upravljanje odgojno- obrazovnom ustanovom“
za stjecanje akademskog naziva sveučilišnog specijalista
vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom (univ. spec.)
iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, akademska godina 2018./2019.

Studij traje jednu godinu (dva semestra).
Nositelj studija je: Sveučilište u Zadru, Centar „Stjepan Matičević“.
Uvjet i kriterij upisa na Poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojnoobrazovnom ustanovom“ je:


završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski ili dodiplomski studij u
području društvenih, humanističkih ili nekih drugih znanosti.

Odluku o priznavanju stečenih kompetencija kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje
donosi Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija.
Školarina po semestru iznosi: 7.400,00 kuna.
Početak studija: listopad 2018.
Broj mjesta: 45

1 Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.

Trošak upisa u prvi semestar, osiguranja izrade X-ice i trošak indeksa iznose: 350,00 kn te u
ostale semestre po 100,00 kn.

Prijave za upis predaju se u roku 30 dana od objave natječaja na mrežnom mjestu Sveučilišta u Zadru
(www.unizd.hr) i u tisku, u tajništvo Centra Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru (Zadar, Trg kneza
Višeslava 9) neposredno, ili šalju poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
Centar ˝Stjepan Matičević˝
(s naznakom: Prijava za Poslijediplomski specijalistički studij „Vođenje i upravljanje odgojnoobrazovnom ustanovom“)
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:


Prijavni obrazac (obrazac je dostupan uz tekst Natječaja na mrežnoj stranici Sveučilišta u
Zadru);



diplome diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija ili sveučilišnog dodiplomskog studija;



dopunske isprave o studiju (diploma supplement) ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i
prosjekom ocjena ili indeksa;



domovnica (za hrvatske državljane);



rodni list (hrvatski državljani);



putovnica (za strane državljane);



životopis s opisom profesionalnih i stručnih aktivnosti na radnom mjestu, prošlim iskustvima u
neposrednom odgojno-obrazovanom radu, prethodnim stručnim usavršavanjima;



motivacijsko pismo s obrazloženjem interesa za upis i pohađanje specijalističkog studija (do
3600 znakova).

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji
uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nakon isteka roka za prijave, Vijeće specijalističkog poslijediplomskog studija provest će razgovor s
pristupnicima prema posebnom pozivu.
Rang lista pristupnika za upis bit će izrađena na temelju prijavne dokumentacije i razgovora s
pristupnicima.

Na upis treba doći osobno u Ured za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zadru (Ruđera Boškovića 5,
23000 Zadar) i donijeti izvorne dokumente:


diploma diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija ili sveučilišnog dodiplomskog studija;



dopunske isprave o studiju (diploma supplement) ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i
prosjekom ocjena ili indeks,



domovnicu i OIB (hrvatski državljani),



osobnu iskaznicu,



putovnicu i OIB (strani državljani). Strani državljani koji nemaju OIB trebaju podnijeti Zahtjev
za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a Poreznoj upravi – Područni ured Zadar,



dvije fotografije (4x6 cm),



dokaz o uplati 150,00 kn troškova upisa. Troškovi se uplaćuju na žiro račun Sveučilišta u
Zadru na temelju zaduženja koje izdaje Ured za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zadru.



dokaz o uplati 120,00 kn za indeks. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta u Zadru na temelju
zaduženja koje izdaje Ured za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zadru.



dokaz o uplati 7.400,00 kn školarine za prvi semestar studija. Uplata se vrši na žiro račun
Sveučilišta u Zadru na temelju zaduženja koje izdaje Ured za poslijediplomske studije
Sveučilišta u Zadru.

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika, Sveučilište pridržava pravo neotvaranja studija u
tekućoj akademskoj godini.
Više obavijesti o studiju može se pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.ravnatelj-profesija.com/ i
http://www.unizd.hr/csm.
Informacije o natječaju mogu se dobiti u Centru ˝Stjepan Matičević˝, Trg kneza Višeslava 9, 23000
Zadar, +385 (0)23 200-832, e-mail: asokol@unizd.hr.

Rektorica:

Prof. dr. sc. Dijana Vican

