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Zadar, 30. travnja 2013. 

 

 

 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. i 63/11.), čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, ožujak 2013.) i čl. 12. 

st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju, na VII. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. 

god. 2012./2013. od 22. travnja 2013., donesena je  

 
O D L U K A 

o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu redovitih 

preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitih integriranih  

sveučilišnih studija i redovitog  stručnog studija  

na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2013./2014. 

 (na temelju rezultata državne mature) 

 
 Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i 

dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitih jednopredmetnih integriranih 

preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i redovitog jednopredmetnog stručnog studija na 

Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2013./2014., na temelju rezultata državne mature. 

 Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih 

preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i 

diplomskih sveučilišnih studija i redovitog jednopredmetnog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u 

akademskoj godini 2013./2014., na temelju rezultata državne mature, sastavni je dio ove odluke i njoj 

se prilaže. 

 Sukladno Zaključku Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske, Natječaj za upis 

studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih 

studija, redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i 

redovitog jednopredmetnog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2013./2014., 

na temelju rezultata državne mature, dostaviti Rektorskom zboru visokih učilišta Republike Hrvatske 

za službenu objavu na mrežnim stranicama Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske: 

http://www.unizg.hr/o-sveučilištu/rektorski-zbor/ 

 Natječaj objaviti i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr  

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektora, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Odjelnim pročelnicima/ama, 

4. Odjelnim tajnicima/ama, 

5. Uredu za preddiplomske i diplomske studije, 

6. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi, 

7. Uredu za međunarodnu suradnju, 

8. Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, 

9. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

10. Sveučilišnom računalnom centru, 

11. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru, 

13. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru, 

12. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 
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