SVEUČILIŠTE U ZADRU
23000 ZADAR
M. Pavlinovića bb
KLASA: 602-04/08-06/10
URBROJ: 2198-1-79-10/08-39
Zadar, 5. studenoga 2008.
Na temelju čl. 10. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj
38/02.), čl. 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine",
br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i čl. 31. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni
tekst, rujan 2005.), a na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru,
Senat Sveučilišta u Zadru, na I. redovitoj sjednici u akad. god. 2008./2009., od 10. listopada
2008., donio je
ODLUKU
o raspisu natječaja za dopunsko pedagoško-psihološko
obrazovanje nastavnika osnovnih i srednjih škola
Raspisuje se natječaj za dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika
osnovnih i srednjih škola sa završenim nenastavničkim fakultetima i školama.
Prijavu na natječaj mogu podnijeti i pristupnici sa završenim nenastavničkim
fakultetima i školama koji namjeravaju predavati strukovne predmete u osnovnim i srednjim
školama.
Školarina iznosi 6.000,00 kn a trošak upisa 200,00 kn.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave se predaju Studentskoj službi Sveučilišta u Zadru, neposredno ili šalju poštom
na adresu: Sveučilište u Zadru, Studentska služba, 23000 Zadar, M. Pavlinovića bb.
Uz prijavu na natječaj prilaže se:
a) domovnica,
b) rodni list,
c) diploma o završenom fakultetu ili školi,
d) indeks (može se kupiti u Službi dodiplomskih studija),
e) dvije fotografije (4x6 cm),
f) dokaz o uplati troškova upisa (može se uplatiti na blagajni Sveučilišta) i
g) dokaz o uplati školarine (može se uplatiti na blagajni Sveučilišta).
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje neće se organizirati ako se prijavi
manje od 30 kandidata.
Natječaj će se objaviti u Slobodnoj Dalmaciji (za Zadarsku i Šibensko-kninsku
županiju) i Zadarskom listu.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluku dostaviti:
1. Voditelju dopunskog obrazovanja,
2. Voditelju Studentske službe,
3. Voditelju financijsko-knjigovodstvene
i računovodstvene službe,
4. na oglasne ploče,
5. Pismohrani.
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