SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/14-03/04
URBROJ: 2198-1-79-10/14-02
Zadar, 27. veljače 2014.
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., 63/11.,
94/13. i 139./13.), čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, ožujak 2013.; Statutarna odluka, travanj 2013.; Statutarna Odluka, prosinac
2013.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju (listopad 2012.), na V. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2013./2014. od 21. veljače
2014., donesen je
PLAN UPISA STUDENATA
u prvu godinu izvanrednih diplomskih sveučilišnih studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2014./2015.
S T A T U S
STUDENTI
STARIJI

BR.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

HRVATSKI
DRŽAVLJANI*

STRANI
DRŽAVLJANI**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

30
18
60
15
20

5
2
2
2
2

5
3
5
3
3

40
23
67
20
25

143

13

19

175

1.
2.
3.
4.
5.

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:
Informacijske znanosti – knjižničarstvo / Informacijske znanosti1
Kulturna i prirodna baština u turizmu
Menadžment
Novinarstvo i odnosi s javnostima
Poduzetništvo u kulturi i turizmu

U K U P N O:

UKUPNO

OD 25 GODINA***
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Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti je u postupku odobrenja i izvodit će se akad. god. 2014./2015. po dobivanju dopusnice, a umjesto jednopredmetnog
diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti – knjižničarstvo.
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*Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s
državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva
trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, upisuju se na temelju rezultata razredbenog postupka, u okviru kvote za hrvatske
državljane, uz plaćanje pune školarine.
Izvan upisne kvote, pod uvjetom da polože razredbeni ispit, upisuju se pristupnici s posebnim statusom, uz plaćanje pune školarine i to:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata,
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata,
- djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine,
- djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata (prema čl. 147. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga
rata i članova njihovih obitelji, povratkom zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj osnovi),
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida,
- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida,
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo
pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida,
- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja,
- pristupnici bez oba roditelja, koji do 31. siječnja 2014. godine nisu navršili 27 godina.
**Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i
državljana država članica Europske unije upisuju se na temelju rezultata razredbenog postupka, u okviru kvote za strane državljane (studente), uz plaćanje pune
školarine za strane studente.
***Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati
s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva
trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, koji su stariji od 25 godina (na dan 1. 10. 2014. god.), a koji nisu završili započeti
diplomski studij uz uvjet da upisuju drugi studij (pod drugim studijem misli se na jedan novi jednopredmetni studij), upisuju se na temelju rezultata razredbenog
postupka, u okviru kvote za studente starije od 25 godina (na dan 1. 10. 2014. god.), uz plaćanje pune školarine.
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Prof. dr. sc. Ante Uglešić
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