P O P I S
odgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija za upis
na diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Zadru u
akad. god. 2021./2022. s posebnostima razredbenog postupka
a)

POPIS ODGOVARAJUĆIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA ZA
UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U ZADRU U
AKAD. GOD. 2021./2022.

BR.

NAZIV DIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA

I.

II.

ODGOVARAJUĆI
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJI
III.

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arheologija
Hrvatski jezik i književnost
Informacijske znanosti
Kulturna i prirodna baština u turizmu
Mediteranska poljoprivreda
Menadžment
Novinarstvo i odnosi s javnostima
Održivo upravljanje vodenim
ekosustavima
Poduzetništvo u kulturi i turizmu
Povijest
Povijesti umjetnosti; smjer:
konzervatorski i muzejsko galerijski
Prevoditeljski studij talijanistike
Primijenjena geografija
Psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Ruski jezik i književnost; smjer:
nastavnički
Sestrinstvo
Suvremena talijanska filologija

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 1
vidi Prilog br. 2
vidi Prilog br. 4
vidi Prilog br. 5
vidi Prilog br. 6
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 7
Vidi Prilog br. 22
vidi Prilog br. 8
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 13
vidi Prilog br. 10
Vidi Prilog br. 18
vidi Prilog br. 17
vidi Prilog br. 23
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anglistika; smjer: nastavnički
Anglistika; smjer: znanstveni
Etnologija i antropologija
Filozofija; smjer: nastavnički
Francuski jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Francuski jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost
Hispanistika; smjer: opći
Latinski jezik i rimska književnost
Lingvistika

svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 11
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 12
vidi Prilog br. 13
Vidi prilog br. 9
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
Vidi Prilog br. 9
vidi Prilog br. 3
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

b)

Njemački jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Njemački jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Pedagogija
Povijest
Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
Povijest umjetnosti; smjer: opći
Prevoditeljski studij talijanistike
Ruski jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Ruski jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Sociologija
Suvremena talijanska filologija
Teološko-katehetski studij

vidi Prilog br. 14
vidi Prilog br. 14
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
Vidi Prilog br. 22
vidi Prilog br. 8
vidi Prilog br. 8
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
vidi Prilog br. 15
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke
svi sveučilišni preddiplomski studiji iste struke

POSEBNOSTI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKE
SVEUČILIŠNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U ZADRU U AKAD. GOD. 2021./2022.

BR.

NAZIV DIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA

I.

II.

POSEBNOSTI RAZREDBENOG
POSTUPKA ZA UPIS NA DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ
III.

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arheologija
Hrvatski jezik i književnost
Informacijske znanosti
Kulturna i prirodna baština u turizmu
Mediteranska poloprivreda
Menadžment
Novinarstvo i odnosi s javnostima
Održivo upravljanje vodenim
ekosustavima
Poduzetništvo u kulturi i turizmu
Povijest
Povijesti umjetnosti; smjer:
konzervatorski i muzejsko galerijski
Prevoditeljski studij talijanistike
Primijenjena geografija
Psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Ruski jezik i književnost; smjer:
nastavnički
Sestrinstvo
Suvremena talijanska filologija

nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 1
vidi Prilog br. 2
vidi Prilog br. 4
vidi Prilog br. 5
vidi Prilog br. 6
vidi Prilog br. 20
vidi Prilog br. 7
Vidi Prilog br 22
vidi Prilog br. 8
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 13
vidi Prilog br. 10
Vidi Prilog br. 18
vidi Prilog br. 17
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
1.
2.
3.

Anglistika; smjer: nastavnički
Anglistika; smjer: znanstveni
Etnologija i antropologija

Vidi Prilog br. 19
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 11
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Filozofija; smjer: nastavnički
Francuski jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Francuski jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost
Hispanistika; smjer: opći
Latinski jezik i rimska književnost
Lingvistika
Njemački jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Njemački jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Pedagogija
Povijest
Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
Povijest umjetnosti; smjer: opći
Prevoditeljski studij talijanistike
Ruski jezik i književnost;
smjer: nastavnički
Ruski jezik i književnost;
smjer: prevoditeljski
Sociologija
Suvremena talijanska filologija
Teološko-katehetski studij

nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 13
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 3
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
Vidi Prilog br 22
vidi Prilog br. 8
vidi Prilog br. 8
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 15
nema posebnosti razredbenog postupka
vidi Prilog br. 21

Prilog br. 1
Za upis na redoviti dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Informacijske znanosti mogu se
prijaviti pristupnici koji su završili:
A) istovrsni sveučilišni preddiplomski studij i stekli zvanje sveučilišnog prvostupnika
informacijskih znanosti, knjižničarstva ili informatologije (180 ECTS bodova);
B) neistovrsni sveučilišni ili stručni preddiplomski studij (180 ECTS bodova), predbolonjski
stručni studij izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (potvrdu o izjednačavanju
dostavljaju kandidati), sveučilišni diplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij
(predbolonjski), uz obvezno polaganje utvrđenih razlikovnih obveza do kraja prvog (iznimno
drugog) semestra (razlikovni predmet/i ili ispit/i do najviše 15 ECTS bodova ; cijena 100,00
kn po jednom ECTS-u). Razlikovne obveze utvrđuje Povjerenstvo na razredbenom postupku
uvidom u dokumentaciju pristupnika s prethodnog studija, a konačnu odluku donosi Stručno
vijeće Odjela za informacijske znanosti;
C) prethodni studij (A ili B) s prosječnom ocjenom 3,0 ili više (odluku o eventualnom upisu
studenata s prosjekom nižim od 3,0 donosi Stručno vijeće Odjela u okviru zadanih kvota).
Pristupnici su dužni dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (prijepis
ocjena s prethodnog studija ili odgovarajuća službena/ovjerena potvrda o poznavanju
engleskog jezika).
Upis na diplomski studij vrši se prema bodovnoj rang listi koja se sastavlja na temelju
prosjeka ocjena s prethodnog studija (maksimalno 750 bodova) i eseja na izabranu temu iz
područja informacijskih i komunikacijskih znanosti (maksimalno 250 bodova). Na eseju je
potrebno ostvariti minimalno 150 bodova (60%). Pristupnici sa završenim istovrsnim
studijem (vidi točku A) ne pišu esej i 250 bodova stječu izravno na osnovi prethodno
završenog istovrsnog studija.
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Na razredbeni postupak za upis na izvanredni dvogodišnji sveučilišni diplomski studij
Informacijske znanosti mogu se prijaviti pristupnici koji su završili:
A) istovrsni sveučilišni preddiplomski studij i stekli zvanje sveučilišnog prvostupnika
informacijskih znanosti, knjižničarstva ili informatologije (180 ECTS bodova);
B) neistovrsni sveučilišni ili stručni preddiplomski studij (180 ECTS bodova), predbolonjski
stručni studij izjednačen sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika (potvrdu o izjednačavanju
dostavljaju kandidati), sveučilišni diplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij
(predbolonjski), uz obvezno polaganje utvrđenih razlikovnih obveza do kraja drugog semestra
(razlikovni predmet/i ili ispit najviše do 15 ECTS bodova; cijena 100,00 kn po jednom ECTSu). Razlikovne obveze utvrđuje Povjerenstvo na razredbenom postupku uvidom u
dokumentaciju pristupnika s prethodnog studija, a konačnu odluku donosi Stručno vijeće
Odjela za informacijske znanosti.
Pristupnici su dužni dostaviti dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu (prijepis
ocjena s prethodnog studija ili odgovarajuća službena/ovjerena potvrda o poznavanju
engleskog jezika).
Pristupnici sa završenim istovrsnim studijem (vidi točku A.) ostvaruju pravo na izravan upis,
a upis pristupnika sa završenim neistovrsnim studijem (vidi točku B) vrši se prema bodovnoj
rang listi koja se sastavlja na temelju prosjeka ocjena s prethodnog studija (maksimalno 750
bodova) i eseja na izabranu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
(maksimalno 250 bodova). Na eseju je potrebno ostvariti minimalno 150 bodova (60%).
Prilog br. 2
Pored prvostupnika Kulture i turizma Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta
u Zadru, na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij Kulturna i prirodna baština u
turizmu, mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili odgovarajuće sveučilišne
preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz humanističkih, društvenih ili interdisciplinarnih
područja znanosti ili stručne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz humanističkih,
društvenih ili interdisciplinarnih znanosti. Upis na diplomske studije vrši se prema bodovnoj
rang listi koja se sastavlja na temelju maksimalnog broja ECTS bodova vezanog uz predmete
na odjelnom preddiplomskom studiju Kultura i turizam. Dodatni kriterij rangiranja kandidata
izjednačenih prema navedenoj ECTS bodovnoj listi bit će prosjek ocjena na preddiplomskom
studiju. Studenti koji su završili odjelni preddiplomski studij Kultura i turizam ne polažu
razlikovne ispite. Studenti koji su završili ostale navedene preddiplomske studije i stekli
zvanje prvostupnika polažu sljedeće razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 kuna
po jednom ECTS-u):
1. Opća kulturna povijest i turizam - 4 ECTS-a
2. Ekologija - 4 ECTS-a
3. Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine - 3 ECTS-a
4. Valorizacija i zaštita kulturne i prirodne baštine - 3 ECTS-a
Za upis na studij potrebno je poznavanje minimalno dvaju stranih jezika (engleski ili
francuski ili njemački ili talijanski jezik) najmanje na razini B1, što se mora dokazati
odgovarajućom dokumentacijom.
Prilog br. 3
Na razredbeni postupak za upis dvopredmetnog diplomskog studija Lingvistika mogu se
prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) ili
četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu iz polja filologije ili drugih
društvenih i humanističkih znanosti, kao i oni koji su završili neki drugi preddiplomski studij
ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu, a zanimaju se za interdisciplinarno
područje jezika. O ostalim pojedinačnim slučajevima odlučivat će Stručno vijeće Odjela za
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lingvistiku. Od studenata koji nisu završili preddiplomski studij lingvistike zahtijevat će se
tijekom prvog semestra polaganje ispita kojim će se provjeriti njihovo poznavanje osnovnih
lingvističkih pojmova. Materijale i sve relevantne informacije za pripremu ovoga ispita
studenti će dobiti na početku zimskog semestra.
Za upis na diplomski studij Lingvistika nužno je izvrsno poznavanje engleskog jezika te još
jednog stranog jezika, koji je moguće učiti i položiti i tijekom diplomskoga studija.
Razredbeni postupak za upis na diplomski studij Lingvistika sastoji se od individualnih
razgovora pristupnika s profesorima Odjela za lingvistiku. Za pristup razredbenom postupku
od pristupnika se traži da u pisanom obliku detaljno obrazlože vlastitu motivaciju za studij (2
kartice teksta) kao i izbor područja specijalizacije, koji se prilažu molbi za upis na studij.
Prilog br. 4
Uvjete upisa određuje Agronomski fakultet u Zagrebu.
Prilog br. 5
Prvi prioritet upisa imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij
Menadžment (sveučilišni prvostupnici ekonomije) na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u
Zadru, završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova. Na diplomski studij Menadžment
studenti prvog prioriteta upisuju se izravno, u statusu za koji se provodi razredbeni postupak.
Drugi prioritet upisa imaju studenti drugih visokih učilišta koji su završili srodni
preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnici) završetkom kojega se stječe 180
ECTS bodova, s područja ekonomije i poslovne ekonomije.
O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće
Odjela za ekonomiju.
Prilog br. 6
Pored prvostupnika Kulture i turizma Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta
u Zadru, na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij Novinarstvo i odnosi s
javnostima, mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili odgovarajuće sveučilišne
preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz humanističkih, društvenih ili interdisciplinarnih
znanosti ili stručne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz humanističkih, društvenih ili
interdisciplinarnih znanosti. Upis na diplomske studije vrši se prema bodovnoj rang listi koja
se sastavlja na temelju maksimalnog broja ECTS bodova vezanog uz predmete na odjelnom
preddiplomskom studiju Kultura i turizam. Dodatni kriterij rangiranja kandidata izjednačenih
prema navedenoj ECTS bodovnoj listi bit će prosjek ocjena na preddiplomskom studiju.
Studenti koji su završili odjelni preddiplomski studij Kultura i turizam ne polažu razlikovne
ispite. Studenti koji su završili ostale navedene preddiplomske studije i stekli zvanje
prvostupnika polažu sljedeće razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 kuna po
jednom ECTS-u):
1. Uvod u komunikacijske znanosti - 4 ECTS-a
2. Osnove odnosa s javnošću - 4 ECTS-a
3. Komuniciranje u kulturi i turizmu - 4 ECTS-a
Za upis na studij potrebno je poznavanje minimalno dvaju stranih jezika (engleski ili francuski ili
njemački ili talijanski jezik) najmanje na razini B1, što se mora dokazati odgovarajućom
dokumentacijom.
Prilog br. 7
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Pored prvostupnika Kulture i turizma Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u
Zadru, na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu,
mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili odgovarajuće sveučilišne preddiplomske
studije (180 ECTS bodova) iz društvenih i interdisciplinarnih znanosti ili stručne preddiplomske
studije (180 ECTS bodova) iz polja ekonomije. Upis na diplomske studije vrši se prema bodovnoj
rang listi koja se sastavlja na temelju maksimalnog broja ECTS bodova vezanog uz predmete na
odjelnom preddiplomskom studiju Kultura i turizam. Dodatni kriterij rangiranja kandidata
izjednačenih prema navedenoj ECTS bodovnoj listi bit će prosjek ocjena na preddiplomskom
studiju. Studenti koji su završili odjelni preddiplomski studij Kultura i turizam ne polažu
razlikovne ispite. Studenti koji su završili ostale navedene preddiplomske studije i stekli zvanje
prvostupnika polažu sljedeće razlikovne ispite (predviđena cijena ispita je 100,00 kuna po jednom
ECTS-u):
1. Počela ekonomije - 5 ECTS-a
2. Menadžment u turizmu - 4 ECTS-a
3. Specifični oblici turizma - 5 ECTS-a
Za upis na studij potrebno je poznavanje minimalno dvaju stranih jezika (engleski ili francuski ili
njemački ili talijanski jezik) najmanje na razini B1, što se mora dokazati odgovarajućom
dokumentacijom.

Prilog br. 8
Uvjet upisa na diplomski studij Povijest umjetnosti (dvopredmetni: nastavnički,
dvopredmetni: opći i jednopredmetni: muzejsko-galerijski i konzervatorski smjer) je završeni
sveučilišni preddiplomski studij.
Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Povijest
umjetnosti (jednopredmetni ili dvopredmetni). Za njih nema razredbenog postupka i rang lista
će se sastaviti prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.
Za studente koji su završili drugi, srodni ili nesrodni sveučilišni preddiplomski studij
(jednopredmetni ili dvopredmetni) nema razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti
prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini. U slučaju većeg broja prijavljenih
kandidata Stručno vijeće Odjela će prema naknadno utvrđenim kriterijima rangirati završene
preddiplomske studije prijavljenih kandidata. Ovi su studenti dužni tijekom prve godine
diplomskog studija, pored redovnih obveza, položiti ispite temeljene na kolegijima Uvod u
povijest i teoriju umjetnosti I. i Osnove arhitekture te po jedan kolegij iz dva različita modula.
Moduli su: antička umjetnost, umjetnost ranog srednjeg vijeka, umjetnost kasnog srednjeg
vijeka, umjetnost ranog novog vijeka te moderna i suvremena umjetnost. Student je slobodan
izabrati dva modula iz dva razdoblja koja kronološki ne slijede jedan iza drugoga. Nastavnici
propisanih kolegija i odabranih modula definirat će osnovnu problematiku kolegija, formirati
ispit i izdvojiti literaturu iz silabusa.
Prilog br. 9
Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski studij Latinskog jezika i rimske književnosti (smjer
nastavnički) je završen sveučilišni preddiplomski studij iz humanističkog područja. Nema
razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema uspjehu studenta na preddiplomskoj
razini.
Studenti koji su završili neistovrsni studij iz područja humanističkih znanosti mogu se upisati
pod uvjetom da su tijekom preddiplomskog studija upisali, slušali i položili najmanje 30
ECTS bodova predmeta koji su obvezni na preddiplomskom studiju Latinskog jezika i rimske
književnosti, a koji uključuju Latinski jezik 1 – Latinski jezik 4 ili njihove ekvivalente.
Takvim studentima se mogu odrediti razlikovni ispiti, koje je student dužan položiti do kraja
prve godine diplomskog studija.
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Uvjet za upis na dvopredmetni diplomski studij Grčkog jezika i književnosti (smjer
nastavnički) je završen sveučilišni preddiplomski studij iz humanističkog područja. Nema
razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema uspjehu studenta na preddiplomskoj
razini.
Studenti koji su završili neistovrsni studij iz područja humanističkih znanosti mogu se upisati
pod uvjetom da su tijekom preddiplomskog studija upisali, slušali i položili najmanje 30
ECTS bodova predmeta koji su obvezni na preddiplomskom studiju Grčkog jezika i
književnosti, a koji uključuju Grčki jezik 1 – Grčki jezik 4 ili njihove ekvivalente. Takvim
studentima se mogu odrediti razlikovni ispiti, koje je student dužan položiti do kraja prve
godine diplomskog studija.
Prilog br. 10
Na razredbeni postupak za sveučilišni diplomski studij Psihologija mogu se prijaviti
pristupnici koji su s uspjehom završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij
psihologije i stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Uvjeti upisa na diplomski studij psihologije su:
1. Završen preddiplomski studij psihologije s prosječnom ocjenom 3.0 ili više;
2. Znanje engleskog jezika na razini Cambridge Advanced Level (studenti koji su
završili preddiplomski studij na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru dokaz o
znanju engleskog jezika daju u obliku prijepisa ocjena s preddiplomskog studija, dok
studenti koji su završili preddiplomski studij na drugim Sveučilištima trebaju predati
odgovarajuću potvrdu o znanju engleskog jezika, ili pristupiti pismenoj provjeri
znanja engleskog jezika koja će biti organizirana a o čemu će kandidati biti
pravovremeno izvješteni);
3. Pozitivan ishod ulaznog intervjua.
Prilog br. 11
Za pristupnike koji su završili preddiplomski studij Etnologija i antropologija, odnosno
Etnologija i kulturna antropologija (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) nema dodatnih
uvjeta što se tiče postignutog uspjeha na preddiplomskoj razini te nema razredbenog postupka
(rang-lista pristupnika sastavit će se prema njihovom uspjehu na preddiplomskoj razini).
Za pristupnike s drugih srodnih ili odgovarajućih studija održat će se razredbeni postupak
(motivacijski razgovor). Ti su studenti dužni tijekom prve godine diplomskoga studija, i to
kao uvjet za upis u višu godinu studija, položiti razlikovne ispite. Popis razlikovnih ispita
nalazi
se
na
stranicama
Odjela
za
etnologiju
i
antropologiju:
https://etnologijaiantropologija.unizd.hr/Portals/5/Razlikovni%20ispiti_%20upis%20u%20dip
lomski%20studij.pdf?ver=2019-03-07-091220-013
Nastavnici tih kolegija odredit će
osnovnu problematiku svojih kolegija i iz tih područja formulirati pitanja za razlikovni ispit.
Zadana literatura je selektivna, odnosno ne obuhvaća svu obvezatnu literaturu.
Prilog br. 12
Uvjet upisa na dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Francuski jezik i književnost - smjer
prevoditeljski je završeni preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova).
Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij francuskog
jezika i književnosti (180 ECTS bodova). Za njih nema razredbenog postupka i rang lista će
se sastaviti prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.
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Za upis se također mogu prijaviti kandidati koji su završili drugi, srodni ili neistovrsni
preddiplomski sveučilišni studij (minimalno 180 ECTS bodova) i imaju potvrdu o
poznavanju francuskog jezika na razini B2-C1, ali uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
(sukladno procjeni Stručnog povjerenstva po uvidu u dokumentaciju pristupnika). U slučaju
da kandidat nema potvrde o poznavanju jezika, provest će se testiranje prijevodom s
francuskog na hrvatski i s hrvatskog na francuski.
O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće
Odjela za francuske i frankofonske studije.
Prilog br. 13
Za upis na jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Primijenjena geografija i
dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički mogu se prijaviti
kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem geografije (minimalno 180
bodova), ili drugim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz srodnih znanosti (minimalno
180 bodova), ali uz obvezu polaganja razlikovnog modula kojeg čine temeljni kolegiji s
preddiplomske razine. Maksimalan broj ECTS bodova kojeg studenti stječu polaganjem
razlikovnih ispita je 30, a plaćaju se 154 kn po ECTS bodu.
Prilog br. 14
Prioritet pri upisu na dvopredmetne sveučilišne diplomske studije Njemački jezik i
književnost; smjer: nastavnički i Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski imaju
studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij njemačkog jezika i književnosti.
Za upis se također mogu prijaviti kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij
transkulturalne/interkulturalne komunikacije (s njemačkim jezikom kao predmetom) ili neki
drugi srodni preddiplomski sveučilišni studij (uz potvrdu o poznavanju njemačkog jezika na
razini B2-C1, uz obvezu polaganja razlikovnih ispita sukladno procjeni Stručnog
povjerenstva po uvidu u dokumentaciju pristupnika). Za oba studija potrebno je znanje
hrvatskog jezika minimalno na razini B2.
Upis na diplomski studij obavit će se bez obzira na postignut uspjeh pristupnika/ca u
prethodnim fazama studija. Ukoliko broj prijavljenih pristupnika/ca prijeđe upisnu kvotu,
povjerenstvo za razredbeni postupak sačinit će popis pristupnika/ca prema njihovom uspjehu
na prethodnom stupnju studija.
O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće
Odjela za germanistiku.
Prilog br. 15
Diplomski studij Sociologija (dvopredmetni) mogu upisati osobe sa završenim
preddiplomskim studijem od 180 ECTS-a. Temeljni uvjet upisa je završen prvostupnički
jednopredmetni ili dvopredmetni studij (bakalaureat) iz sociologije.
Na studij se mogu prijaviti i osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski studij ili
ekvivalentan studij od najmanje 180 ECTS-a u nekom drugom području znanosti, a koje
mogu dokazati poznavanje na adekvatnoj razini društvenih znanosti, metodoloških znanja i
posjedovanje općenitog uvida u predmet sociologije. U takvim slučajevima, posebno
povjerenstvo odlučuje o tome kako se provjerava potrebno znanje i koje diferencijalne ispite
pristupnici/e trebaju položiti.
Prilog br. 16
Uvjeti za upis na jednopredmetni diplomski studij Ruski jezik i književnost:
8

Prvi prioritet upisa imaju studenti koji su završili preddiplomski studij ruskoga jezika i
književnosti (180 ECTS-a) u Hrvatskoj ili inozemstvu (uz rješenje o akademskom
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije). Klasifikacijska lista sastavlja se prema
prosjeku ocjena.
Drugi prioritet upisa imaju studenti koji su završili preddiplomski studij filološkoga smjera
(180 ECTS-a) u Hrvatskoj ili inozemstvu (uz rješenje o akademskom priznavanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije). Klasifikacijska lista sastavlja se prema rezultatima na
klasifikacijskom ispitu.
Treći prioritet upisa imaju studenti koji su završili nereformirani studij filološkoga smjera u
Hrvatskoj ili inozemstvu (uz rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije). Klasifikacijska lista sastavlja se prema rezultatima na klasifikacijskom ispitu.
Četvrti prioritet upisa imaju studenti koji su završili preddiplomski ili nereformirani studij
nefilološkoga smjera u Hrvatskoj ili inozemstvu (uz rješenje o akademskom priznavanju
inozemne visokoškolske kvalifikacije). Klasifikacijska lista sastavlja se prema rezultatima na
klasifikacijskom ispitu.
Za pristupnike 2., 3. i 4. prioriteta potrebna je potvrda o znanju ruskoga jezika na razini B2 ili
će se znanje provjeravati na klasifikacijskom ispitu. Za iste pristupnike sastavit će se lista
razlikovnih predmeta koje moraju položiti kako bi se upisali u višu godinu studija (temeljeno
na kolegijima koje nisu polagali na preddiplomskoj razini studija).
Prilog br. 17
Za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje mogu se
prijaviti pristupnici koji su završili:
1. preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
2. preddiplomski stručni studij za odgojitelje predškolske djece u trajanju od 3 godine, uz
polaganje razlikovnih ispita u vrijednosti od 15 ECTS-a, koji su studenti dužni položiti
tijekom prve godine studija, a razlikovne ispite utvrđuje povjerenstvo uvidom u
dokumentaciju s prethodno završenog studija,
3. stručni studij za odgojitelje predškolske djece u trajanju od 2 godine, uz potvrdu o
položenoj razlikovnoj godini za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski
odgoj i obrazovanje, pri Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja.
Upis na studij provodi se prema bodovnoj rang listi koja se sastavlja na temelju prosjeka
ocjena na preddiplomskom ili prethodno završenom drugom studiju.
Prilog br. 18
Uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Anglistika; smjer: nastavnički je završeni
preddiplomski studij iste struke s najmanjim težinskom prosjekom 3,0. Za kandidate sa
završenim preddiplomskim dvopredmetnim studijem, uzima se u obzir samo prosjek ocjena sa
studija anglistike, odnosno engleskog jezika i književnosti.
Prilog br. 19
Uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Održivo gospodarenje vodenim ekosustavima je
završen preddiplomski sveučilišni studij na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Sveučilišta u Zadru ili drugi srodni preddiplomski sveučilišni ili stručni studij s minimalnim
prosjekom ocjena 3,0, te položeni kolegiji Biologija mora i Biokemija na preddiplomskom
studiju. Ukoliko student/ica nije položio/la navedene kolegije, iste je potrebno odslušati i
položiti tijekom prve godine diplomskog studija, odnosno do upisa u drugu godinu.
O pojedinačnim slučajevima koji nisu navedeni u ovom prilogu, odlučivat će Stručno vijeće
Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Briše se razredbeni postupak.
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Prilog br. 20
Na Teološko-katehetski studij mogu se, osim studenata koji su završili istovrsni studij, upisati
i kandidati sa završenim srodnim preddiplomskim studijem, uz obvezu polaganja razlikovnog
modula do 30 ECTS, tijekom diplomskog studija. Razlikovni modul određuje stručno vijeće
Odjela, ovisno o završenom preddiplomskom studiju.
Prilog br. 21
Uvjet upisa na diplomski sveučilišni studij Povijest
i (jednopredmetni i dvopredmetni); smjer nastavnički, je završen preddiplomski sveučilišni
studij humanističkih znanosti.
Prioritet pri upisu imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Povijesti
(jednopredmetni ili dvopredmetni). Za njih nema razredbenog postupka i rang lista će se
sastaviti prema uspjehu studenata na preddiplomskoj razini.
Za studente koji su završili drugi preddiplomski humanistički studij (jednopredmetni ili
dvopredmetni) nema razredbenog postupka i rang lista će se sastaviti prema uspjehu
studenata na preddiplomskoj razini.
U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata Stručno vijeće Odjela će prema naknadno
utvrđenim kriterijima rangirati završene preddiplomske studije prijavljenih kandidata. Ovi
studenti dužni su tijekom prve godine, pored redovnih obveza, položiti ispit iz jednog
predmeta hrvatske povijesti i jednog predmeta iz svjetske povijesti (što uključuje JI Europu i
Povijest pomorstva), po izboru studenta.
Tijekom druge godine studenti su dužni položiti dodatna dva predmeta po istom sustavu,
jedan iz hrvatske i jedan iz svjetske povijesti (što uključuje JI Europu i Povijest pomorstva).
Svi predmeti bodovat će se u skladu sa sustavom dvopredmetnog preddiplomskog
sveučilišnog studija povijesti.
Kako bi studenti stekli diplomu koja podrazumijeva nastavničke kompetencije, dužni su
tijekom studija položiti sve predmete nastavničkih kompetencija iz jezgrovnog kurikuluma i
diferenciranog kurikuluma Odjela za povijest, što iznosi ukupno 60 ECTS bodova.
Prilog br. 22
Uvjete upisa imaju studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo,
završetkom kojeg se stječe 180 ECTS bodova. Na diplomski studij Sestrinstvo studenti se
upisuju na temelju postignutog uspjeha na prethodnoj razini studija.
Za upis se također mogu prijaviti kandidati koji su završili preddiplomski stručni studij
Sestrinstvo (najmanje 180 ECTS bodova), kao i studenti koji su završili studij Sestrinstvo po
starom programu (prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju), a koji su izjednačeni s bolonjskim stručnim prvostupnikom (potvrdu o
izjednačavanju struke dostavlja kandidat), ali uz obvezu polaganja razlikovnog modula u
vrijednosti 30 ECTS bodova do završetka studija.
Prednost prilikom upisa imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni
studij Sestrinstvo Sveučilišta u Zadru.
Najniži ponderirani prosjek ocjena s preddiplomskog studija je 3,0.
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