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SVEUČILIŠTE U ZADRU        

KLASA: 602-04/12-03/03 

URBROJ: 2198-1-79-10/12-06 

Zadar, 25. rujna 2012. 

 
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. 77. st. 1., 2., 3. 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. i 63/11.), 

čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, veljača 2012.) i čl. 9. Pravilnika o studiranju, na XIII redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u 

Zadru u akad. god. 2011./2012. od 25. rujna 2012. donesen je 

 
IZMJENJENI PLAN UPISA STUDENATA  

u prvu godinu izvanrednih diplomskih sveučilišnih studija  

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2012./2013. 

 
 
 

BR. 

 
 

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA 

 

STATUS IZVANREDNOG STUDENTA 
 

 
 

U K U P NO 
 

HRVATSKI 

DRŽAVLJANI* 
 

 

STRANI 

DRŽAVLJANI** 

I II III IV V 
         

 
 

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: 
 

   

1.  Ekologija u kulturi i turizmu - - - 

2.  Informacijske znanosti – knjižničarstvo 40 - 40 

3.  Kulturna baština i turizam 25 - 25 

4.  Menadžment 60 2 62 

5.  Novinarstvo i odnosi s javnostima 25 - 25 

6.  Poduzetništvo u kulturi i turizmu 25 - 25 

     
 

*Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani trajno nastanjeni u  

  Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, upisuju se u okviru upisne kvote, na temelju rezultata  razredbenog postupka,  
  uz plaćanje pune školarine.   

   Izvan upisne kvote, pod uvjetom da polože razredbeni ispit (ako ga ima), upisuju se pristupnici s posebnim statusom, uz plaćanje pune školarine i to: 

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, 
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- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata, 

- djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

- djeca zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 

- djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine, 

- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja, 

- pristupnici bez oba roditelja, koji do 31. siječnja 2012. godine nisu navršili 27 godina. 
 

**Strani državljani koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, upisuju se na temelju rezultata razredbenog postupka, u okviru upisne kvote, uz plaćanje pune 

školarine.  

 
 

Rektor 

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 


