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Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 
83/02.), čl. 59. u svezi čl. 116. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.), čl. 31. Statuta Sveučilišta 
u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.) i čl. 65. Pravilnika o studiranju, a na prijedlog 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru, polazeći od činjenice da je u četvrtu godinu 
sveučilišnih dodiplomskih studija upisana zadnja generacija studenata kojoj Sveučilište u 
Zadru ne može organizirati ponavljanje četvrte godine studija, Senat Sveučilišta u Zadru, na 
IX. redovitoj sjednici u akad. god. 2007./2008. od 16. svibnja 2008., donio je 

 
 

O D L U K U 
o uvjetima upisa apsolventskog staža na  

sveučilišnim dodiplomskim studijima na Sveučilištu u Zadru  
u akad. god. 2008./2009. 

 
 

 Studentima četvrte godine sveučilišnih dodiplomskih studija, koji su u akad. god. 
2007./2008. ispunili obveze utvrđene nastavnim planom i programom studija (dobili potpise 
predmetnih nastavnika), odobrava se upis apsolventskog staža u akad. god. 2008./2009., bez 
obzira na broj položenih ispita.  
 
 

 Studentima četvrte godine sveučilišnih dodiplomskih studija, koji u akad. god. 
2007./2008. nisu ispunili sve obveze utvrđene nastavnim planom i programom studija (nisu 
dobili sve potpise predmetnih nastavnika), također se odobrava upis apsolventskog staža u 
akad. god. 2008./2009., bez obzira na broj položenih ispita.  

 
 

 Studentima četvrte godine sveučilišnih dodiplomskih studija, kojima su u akad. god. 
2007./2008. mirovale obveze iz studija (nisu pohađali nastavu), također se odobrava upis 
apsolventskog staža u akad. god. 2008./2009., bez obzira na broj položenih ispita.  

 
 

 Studeni sveučilišnih dodiplomskih studija iz st. 1. ove Odluke dužni su završiti 
započeti studij do kraja akad. god. 2009./2010. 

 
 

 Studeni sveučilišnih dodiplomskih studija iz st. 2. i 3. ove Odluke dužni su završiti 
započeti studij do kraja akad. god. 2009./2010., pohađajući moguća predavanja i uz 
mentorsku nastavu. 
 
 

 Odluku objaviti na oglasnim pločama i na internet stranici Sveučilišta u Zadru. 
 
 
Odluku dostaviti:            Rektor 
1. Prorektorima, 
2. Studentskoj službi, 
3. Studentskom zboru, 
4. Odjelima, 
5. Pismohrani.                 Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 


