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Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 

83/02.), čl. 59. i 77. 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. 9. Pravilnika o studiranju, Senat Sveučilišta u Zadru na 

VIII. redovitoj sjednici u akad. god. 2008./2009. od 20. travnja 2009., donio je 

 
O D L U K U 

o vrednovanju uspjeha pristupnika u razredbenom postupku za upis na 

jednopredmetne i dvopredmetne preddiplomske sveučilišne studije, integrirani 

jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i jednopredmetne  

stručne studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010.  

 
 Pristupnici za upis u prvu godinu jednopredmetnog i dvopredmetnog preddiplomskog 

sveučilišnog studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija i jednopredmetnog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 

2009./2010., mogu u razredbenom postupku ostvariti do 100 bodova i to: 
 

a) do 40 bodova za uspjeh u srednjoj školi i 
 

b) do 60 bodova za uspjeh na razredbenom ispitu - provjeri znanja. 
 

 

 Uspjeh u srednjoj školi utvrĎuje se tako da se prosjek općeg uspjeha iz prvog, drugog, 

trećeg i četvrtog razreda srednje škole množi s koeficijentom šest, a prosjek ocjena iz 

predmeta koji su važni (relevantni) za nastavak obrazovanja s koeficijentom dva. 
 

 

 Prosjek općeg uspjeh i pripadajuće bodove za opći uspjeh utvrĎuju nastavnička 

(razredbena) povjerenstva.  
 

 

 Predmete koji su važni (relevantni) za nastavak obrazovanja i pripadajuće bodove za te 

predmete utvrĎuju nastavnička (razredbena) povjerenstva iz unaprijed odreĎene i objavljene 

skupine važnih (relevantnih) predmeta za studij. 
 

 

 Uspjeh na razredbenom ispitu – provjeri znanja (test, pismeni sastav, esej, usmeni 

ispit, intervju i/ili druge oblike provjere znanja) ocjenjuju i vrednuju nastavnička (razredbena) 

povjerenstva po unaprijed odreĎenim vrstama provjere znanja, odnosima izmeĎu pojedinih 

vrsta provjere znanja i maksimalnog broja bodova za pojedinu vrstu provjere znanja, tako da 

zbroj bodova za maksimalne ocjene svih oblika provjere znanja iznosi 60 bodova. 
 

 

 Razredbeni prag na razredbenom ispitu – provjeri znanja iznosi 20 bodova, ako 

nadležna odjelna vijeća drukčije ne odluke. Drukčija odluka mora se objaviti u natječaju za 

upis pristupnika u prvu godinu jednopredmetnog i dvopredmetnog preddiplomskog 

sveučilišnog studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija i jednopredmetnog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 

2009./2010. i brošuri Upisi 2009./2010. 
 

 

 Pristupnici koji ne prijeĎu razredbeni prag nisu položili razredbeni ispit i ne uvrštavaju 

se na rang listu, već se evidentiraju na kraju rang liste, bez bodova i rangiranja. 
 

 

 O rang listama pristupnika za upis na jednopredmetne i dvopredmetne preddiplomske 

sveučilišne studije, integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i 

jednopredmetne stručne studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010. donijet će se 

posebna odluka. 
 



 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pri vrednovanju 

uspjeha pristupnika u razredbenom postupku za upis na jednopredmetne i dvopredmetne 

preddiplomske sveučilišne studije, integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij i jednopredmetne stručne studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 

2009./2010.  

 

 

Odluku dostaviti:            Rektor 

1. Sveučilišnim odjelima, 

2. Studentskoj službi, 

3. Studentskom zboru, 

4. Pismohrani. 

                   Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
 


