SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/16-03/27
URBROJ: 2198-1-79-10/16-04
Zadar, 25. travnja 2016.
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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15 – Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5.
Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i
studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.) na VIII. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god.
2015./2016. od 25. 4. 2016., donesena je
ODLUKA
o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu
izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
(na temelju rezultata državne mature)
Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2016./2017., na
temelju rezultata državne mature.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2016./2017., na temelju rezultata
državne mature, sastavni je dio ove odluke i njoj se prilaže.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2016./2017., 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.rektorskizbor.hr
Natječaj objaviti i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican
Odluku dostaviti:
1. Kabinetu rektorice,
2. Prorektorima/cama,
3. Rektorskom zboru,
4. Odjelnim pročelnicima/ama,
5. Odjelnim tajnicima/ama,
6. Uredu za preddiplomske i diplomske studije,
7. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi,
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,
12. Na oglasne ploče Sveučilišta u Zadru,
13. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi).

SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/16-03/27
URBROJ: 2198-1-79-10/16-05
Zadar, 25. travnja 2016.

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU IZVANREDNIH JEDNOPREDMETNIH
PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA
NA SVEUČILIŠTU U ZADRU U AKAD. GOD. 2016./2017.
(NA TEMELJU REZULTATA DRŽAVNE MATURE)

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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), čl. 54. st. 2. al. 5.
Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, svibanj 2015.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i
studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015, na VIII. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god.
2015./2016. od 25. 4. 2016., donesena je odluka i raspisan
NATJEČAJ
za upis studenata u prvu godinu izvanrednih
jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija
na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.
(na temelju rezultata državne mature)
Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017., na temelju
državne mature, za:

Br.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

I.

II.
JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Kultura i turizam
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Rani i predškolski odgoj i obrazovanja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IZVANREDNI STUDIJ
NA TEMELJU
DRŽAVNE MATURE*
S LISTE
HRVATSKIH
DRŽAVLJANA**
III.

S LISTE
STRANIH
DRŽAVLJANA***
IV.

U
K
U
P
N
O
V.

30
30
40
30
15
15
25

2
2
2
2
2

30
32
42
30
17
17
27

2

U K U P N O:

185

10

195

* Ovaj se natječaj odnosi na upis pristupnika na temelju rezultata državne mature. Natječaj za upis
pristupnika na temelju rezultata razredbenog postupka objavljen je u isto vrijeme i na istom mjestu
kao i ovaj natječaj.
**Na listu hrvatskih državljana uvrštavaju se: Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske
(Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske),
strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene
u Republici Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije i pristupnici s posebnim statusom.
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i
Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici
Hrvatskoj, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država
članica Europske unije, upisuju se u okviru upisne kvote, na temelju rezultata državne mature, uz
plaćanje pune školarine.
Pod uvjetom da polože državnu maturu, izvan upisne kvote, uz plaćanje pune školarine, upisuju se
pristupnici s posebnim statusom i to:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata,
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata,
- djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine,
- djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata (prema čl. 147.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji,
povratkom zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj
osnovi),
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata,
- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8.
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim
oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8.
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja,
- pristupnici bez oba roditelja, koji do 31. siječnja 2015. godine nisu navršili 24 godine; ovo
pravo mogu iskoristi najviše dva puta.
***Na listu stranih državljana uvrštavaju se svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno
nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici
Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije.
Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba bez
državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije
upisuju se na temelju rezultata državne mature, u okviru kvote za strane državljane (studente), uz
plaćanje pune školarine za strane studente.
PRAVILA UPISA NA TEMELJU REZULTATA DRŽAVNE MATURE
ODNOS OCJENA IZ SREDNJE ŠKOLE
I OCJENA NA DRŽAVNOJ MATURI:
Pri izradi rang liste pristupnika za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. na temelju
rezultata državne mature, ocjene iz srednje škole nose do 30%, a ocjene na državnoj maturi nose do
70%.
PROPISANA RAZINA ZNANJA IZ PREDMETA
OBVEZNOG DIJELA DRŽAVNE MATURE:
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Pri izradi rang liste pristupnika za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. na temelju
rezultata državne mature propisana je razina znanja za predmete obveznog dijela državne mature
navedena u sljedećoj tabeli i to:

Br.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

I.

II.
JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Kultura i turizam
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROPISANA RAZINA ZNANJA ZA PREDMETE
OBVEZNOG DIJELA DRŽAVNE MATURE
Hrvatski jezik
Matematika
Strani jezik
III.
IV.
V.

razina B
razina A
razina B
razina B
razina B
razina B
razina A

razina B
razina B
razina B
razina B
razina B
razina B
razina B

razina B
razina A
razina B
razina B
razina B
razina B
razina B

Pored obveznih predmeta državne mature, ako u sljedećoj tabeli nije drukčije navedeno,
vrednovat će se i jedan izborni predmet prema osobnom odabiru učenika. Odabir stranog jezika i/ili
izbornog predmeta koji je učenik polagao na državnoj maturi nije relevantan za prijavu na bilo koji
studijski program izuzev za jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma i
jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi.
Na jednopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju Kulture i turizma od izbornih
premeta vrednuje se: engleski, francuski, njemački i talijanski jezik.
Na jednopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju Podvodnih znanosti i tehnologija
od izbornih premeta vrednuje se: biologija, kemija i fizika.
Na jednopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju Primijenjene ekologije u
poljoprivredi od izbornih premeta vrednuju se: kemija i biologija.
BODOVANJE ISPITA NA DRŽAVNOJ MATURI:
Pri izradi rang liste pristupnika za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. ispiti na državnoj
maturi bodovat će se kao u sljedećoj tabeli i to:
Br.
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA
II.
JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJ:
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Kultura i turizam
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

BODOVANJE ISPITA NA DRŽAVNOJ MATURI
Hrvatski
Izborni
Matematika Strani jezik
jezik
predmet
III.
IV.
V.
VI.

do 210 bod.
do 175 bod.
do 350 bod.
do 210 bod.
do 200 bod.
do 200 bod.
do 280 bod.

do 210 bod.
do 175 bod.
do 350 bod.
do 210 bod.
do 200 bod.
do 300 bod.
do 210 bod.

do 210 bod.
do 175 bod.
0 bodova
do 210 bod.
do 300 bod.
do 200 bod.
do 140 bod.

do 70 bod.
do 175 bod.

0 bodova
do 70 bod.
0 bodova*
0 bodova*
do 70 bod.

* Vidi bodovanje ispita na državnoj maturi u brošuri "Kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu
na preddiplomske studijske programe i integrirani preddiplomski i diplomski studij Sveučilišta u
Zadru za akademsku godinu 2016./2017.", na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru:
http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama: www.postani-student.hr
VREDNOVANJE POSEBNIH
I DODATNIH POSTIGNUĆA:

4

Kriteriji za vrednovanje posebnih sposobnosti i dodatnih postignuća za upis studenata u prvu
godinu jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god.
2016./2017. na temelju rezultata državne mature objavljeni su u Brošuri "Kriteriji za sastavljanje ranglista pri upisu na preddiplomske studijske programe i integrirani preddiplomski i diplomski studij
Sveučilišta u Zadru za akademsku godinu 2016./2017.", na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru:
http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama: www.postani-student.hr
PROMJENE PROGRAMA:
Studenti koji u ljetnom roku za upis u akad. god. 2016./2017. žele izvršiti promjenu studijskog
programa, moraju prijaviti studijski program kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka
učilišta www.postani-student.hr najkasnije do 17. srpnja 2016.
Studenti koji u jesenskom roku za upis u akad. god. 2016./2017. žele izvršiti promjenu
studijskog programa, moraju prijaviti studijski program kroz Nacionalni informacijski sustav prijava
na visoka učilišta www.postani-student.hr najkasnije do 19. rujna 2016.
Obavijesti o načinu promjene studijskog programa mogu se dobiti u Uredu za primjenu ECTSa i akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija na tel.: + 385/23/200-596 na mrežnim
stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama: www.postanistudent.hr Faks Ureda za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih
kvalifikacija je + 385/23/316-882.
PREDUVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Preduvjeti (ako ih ima) za podnošenje prijave za polaganje državne mature i za upis na
studijske programe na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017., objavljeni su u Brošuri "Kriteriji
za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe Sveučilišta u Zadru za
akademsku godinu 2016./2017.", na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i na
mrežnim stranicama: www.postani-student.hr
UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijavu polaganja državne mature i prijavu polaganja ispita iz predmeta čiji se rezultati koriste
u svrhu rangiranja kandidata pri upisu na izvanredne jednopredmetne preddiplomske sveučilišne
studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. na temelju rezultata državne mature mogu
podnijeti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje.
Kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje prije 2010. godine također
polažu ispite iz predmeta čiji se rezultati koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske
programe na temelju rezultata državne mature. Na studijski se program mogu prijaviti i ako ne polože
te ispite, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis na
temelju rezultata državne mature natječu samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjeg obrazovanja.
Svi uvjeti za upis u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih
studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. na temelju rezultata državne mature objavljeni
su na mrežnim stranicama: www.postani-student.hr
PRIJAVE:
Prijava polaganja državne mature, prijava polaganja ispita iz predmeta čiji se rezultati koriste
u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe i prijave za upis na studijske programe
izvanrednih studija na Sveučilištu u Zadru vrši se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava
na visoka učilišta (NISpVU) na mrežnim stranicama: www.postani-student.hr
PROVJERA ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA
Hrvatski državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s
državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), državljani država
članica Europske unije i ostali strani državljani dužni su položiti ispit iz hrvatskoga jezika (razina B2)
ukoliko se upisuju na studij koji se izvodi isključivo na hrvatskome jeziku. Standardizirani ispit izradit
će stručno povjerenstvo čiji rad će koordinirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Ispit iz hrvatskog jezika (razina B2) uvjet je za upis u 2. godinu studija na svim studijskim
programima na hrvatskome jeziku.
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Obavijesti o polaganju ispita iz hrvatskog jezika (razina B2) mogu se dobiti u tajništvu Odjela
za kroatistiku i slavistiku na tel.: + 385/23/200-504 i na mrežnim stranicama Odjela za kroatistiku i
slavistiku: http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika nakon izrade ispita. Faks Odjela za kroatistiku i
slavistiku je: + 385/23/200-660.
ŠKOLARINA:
Izvanredni studenti: hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski
državljani s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom
Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni
u Republici Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije, osobe bez državljanstva trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj i pristupnici s posebnim statusom plaćaju školarinu i to:
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstva i
tehnologije pomorskog prometa plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 7.370,00 kn
godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Kulture i turizma
plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 5.500,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžmenta
plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 5.500,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Nautike i
tehnologije pomorskog prometa plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 7.370,00 kn
godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Podvodnih
znanosti i tehnologija plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 8.000,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene
ekologije u poljoprivredi plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 7.370,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 5.500,00 kn
godišnje.
Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski državljani s prebivalištem
izvan Republike Hrvatske, Hrvati izvan Hrvatske (Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i
Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske), strani državljani trajno nastanjeni u Republici
Hrvatskoj, državljani država članica Europske unije, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u
Republici Hrvatskoj i pristupnici s posebnim statusom plaćaju školarinu u dvije jednake rata i to: 50%
pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar studija.
O visini školarine hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatskih
državljana s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvata izvan Hrvatske (Hrvata s državljanstvom
Republike Hrvatske i Hrvata bez državljanstva Republike Hrvatske), stranih državljana trajno
nastanjenih u Republici Hrvatskoj, državljana država članica Europske unije, osoba bez državljanstva
trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i pristupnika s posebnim statusom u akad. god. 2016./2017. i
dalje donijet će se posebna odluka.
Svi strani državljani izuzev stranih državljana trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj, osoba
bez državljanstva trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske unije,
ako međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano, plaćaju školarinu i to:
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstva i
tehnologije pomorskog prometa plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 22.110,00 kn
godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Kulture i turizma
plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 16.500,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Menadžmenta
plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 16.500,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Nautike i
tehnologije pomorskog prometa plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 22.110,00 kn
godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Podvodnih
znanosti i tehnologija plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 24.000,00 kn godišnje,
- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjene
ekologije u poljoprivredi plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 22.110,00 kn godišnje,
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- izvanredni studenti jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja plaćaju školarinu u akad. god. 2016./2017. u iznosu 16.500,00 kn
godišnje.
Strani državljani koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osobe bez državljanstva
koje nisu trajno nastanjenih u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, plaćaju
školarinu u dvije jednake rata i to: 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar
studija.
O školarini stranih državljana koji nisu trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj, osoba bez
državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljana država članica Europske
unije, u akad. god. 2017./2018. i dalje donijet će se posebna odluka.
UPISI:
Upis u ljetnom roku:
Upisi pristupnika u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih
studija na Sveučilištu u Zadru koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote obavljat
će se od 19. do 25. srpnja 2016. god., na temelju konačnih rang-lista, radnim danom od 9 do 12 sati i
od 13 do 15 sati u tajništvima nadležnih odjela i to:
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa obavljat će se u tajništvu Pomorskog odjela (Zadar,
Ante Kuzmanića 1),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Kulture i turizma obavljat će se u tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti (Zadar, Ulica
dr. Franje Tuđmana 24i),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Menadžmenta obavljat će se u tajništvu Odjela za ekonomiju (Zadar, Splitska 1),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Nautike i tehnologije pomorskog prometa obavljat će se u tajništvu Pomorskog odjela (Zadar, Ante
Kuzmanića 1),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Podvodnih znanosti i tehnologija obavljat će se u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i
akvakulturu (Zadar, Trg kneza Višeslava 9),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Primijenjene ekologije u poljoprivredi obavljat će se u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i
akvakulturu (Zadar, Trg kneza Višeslava 9),
- upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat će se u tajništvu Odjela za izobrazbu učitelja i
odgojitelja (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i).
Pristupnici koji se ne upišu u propisanom roku (od 19. do 25. srpnja 2016.), gube pravo upisa
u ljetnom roku.
Ako nakon zaključenja ljetnog roka bude ispisa sa studija, tako upražnjena mjesta popunit će
se u jesenskom roku.
Slobodna mjesta za jesenski rok objavit će na mrežnim stranicama: www.postani-student.hr i
na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
Upis u jesenskom roku:
Ako bude slobodnih mjesta upisi pristupnika u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru koji su u jesenskom roku ostvarili pravo
upisa unutar upisne kvote obavljat će se 21. do 23. rujna 2016. god., na temelju konačnih rang-lista,
radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u tajništvima nadležnih odjela na prethodno
navedenim adresama odjela.
Pristupnici koji se ne upišu u propisanom roku (od 21. do 23. rujna 2016.), gube pravo upisa.
Dokumentacija za upis:
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog
bilježnika) te popuniti matični list i priložiti izvorne dokumente:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike
Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani
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država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države Europske unije ili ovjerenu
presliku putne isprave države Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane
države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014.,
2015. ili 2016. završili gimnaziju),
d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su 2010., 2011., 2012.,
2013., 2014., 2015. ili 2016. završili gimnaziju),
e) svjedodžbu o završnom ispitu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela
državne mature (učenici koji su 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. ili 2016. završili strukovne
škole),
f) svjedodžbu o završnom ispitu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a
nisu polagali državnu maturu),
g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn,
i) dvije fotografije (4x6 cm),
j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
k) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica) u iznosu
150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn).
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju
inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za
priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Zagreb, Donje Svetice 38), inozemnu obrazovnu
kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu.
Pristupnici za studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa kao i pristupnici za
studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa dužni su pri upisu u prvu godinu studija u tajništvo
Pomorskog odjela donijeti izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom pregledu za pomorce
(uvjerenje izdaje specijalist medicine rada).
Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da
polože državnu maturu prilažu i dokaz o posebnom statusu. Poseban status dokazuju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga
rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu u Republici Hrvatskoj,
izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja te djeca stopostotnih
hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju
potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)
samouprave, odnosno potvrdom mjerodavnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo
pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i djeca
mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata prve skupine sa stopostotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata svoj status dokazuju potvrdom nadležnoga ureda
državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
- pristupnici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- pristupnici bez oba roditelja prilažu i smrtni list (izvod iz matične knjige umrlih) za
roditelje.
Pristupnici su dužni prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme cjelokupnog
trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 2016./2017. uz
obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. god. 2016./2017.
Školarina se uplaćuje na IBAN (International Bank Account Number, hrv. Međunarodni broj
bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz navođenje opisa plaćanja,
modela, poziva na broj primatelja i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva
i tehnologije pomorskog prometa je: Školarina za izvanredni studij Brodostrojarstva, model je HR00,
a poziv na broj primatelja: 12901. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB
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pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma
je: Školarina za izvanredni studij Kulture i turizma, model je HR00, a poziv na broj primatelja: 10601.
Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Menadžmenta je:
Školarina za izvanredni studij Menadžmenta, model je HR00, a poziv na broj primatelja: 13302.
Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Nautike i
tehnologije pomorskog prometa je: Školarina za izvanredni studij Nautike, model je HR00, a poziv na
broj primatelja: 12901. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene
ekologije u poljoprivredi je: Školarina za izvanredni studij Primijenjene ekologije, model je HR00, a
poziv na broj primatelja: 13402. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Podvodnih
znanosti i tehnologija je: Školarina za izvanredni studij Podvodnih znanosti , model je HR00, a poziv
na broj primatelja: 13406. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Opis plaćanja za izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja je: Školarina za izvanredni studij Ranog i predškolskog odgoja,
model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11702. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i
OIB pristupnika.
Trošak indeksa u iznosu 120,00 kn uplaćuje se na IBAN (International Bank Account
Number, hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324
3, uz navođenje opisa plaćanja "trošak indeksa", model je HR00, a poziv na broj primatelja 11913.
Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika.
Troškovi upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) u iznosu 150,00 kn (bez izrade
x-ice 100,00 kn) uplaćuju se na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj
bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja
"troškovi upisa", model je HR00, a poziv na broj primatelja: 11906. Pozivu na broj primatelja dodaje
se srednja crtica i OIB pristupnika.
OBAVIJESTI:
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije
pomorskog prometa mogu se dobiti u tajništvu Pomorskog odjela na tel.: + 385/23/311-090 i na
mrežnim stranicama Pomorskog odjela: http://www.unizd.hr/promert-pomorstvo. Faks Pomorskog
odjela je: + 385/23/311-092.
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Kulture i turizma mogu se
dobiti u tajništvu Odjela za turizam i komunikacijske znanosti na tel.: + 385/23/345-010 i na mrežnim
stranicama Odjela za turizam i komunikacijske znanosti: http://www.unizd.hr/tikz. Faks Odjela za
turizam i komunikacijske znanosti je: + 385/23/311-540.
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Menadžmenta mogu se dobiti
u tajništvu Odjela za ekonomiju na tel.: + 385/23/400-401 i na mrežnim stranicama Odjela za
ekonomiju: http://www.unizd.hr/ekonomija
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Nautike i tehnologije
pomorskog prometa mogu se dobiti u tajništvu Pomorskog odjela na tel.: + 385/23/311-090 i na
mrežnim stranicama Pomorskog odjela: http://www.unizd.hr/promert-pomorstvo. Faks Pomorskog
odjela je: + 385/23/311-092.
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Podvodnih znanosti i
tehnologija mogu se dobiti u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na tel.: +
385/23/200-824 i na mrežnim stranicama Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo. Faks Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu je: +
385/23/200-822.
Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Primijenjene ekologije u
poljoprivredi mogu se dobiti u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na tel.: +
385/23/200-824 i na mrežnim stranicama Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu:
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo. Faks Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu je: +
385/23/200-822.
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Obavijesti o studiju i upisu na izvanredni jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja mogu se dobiti u tajništvu Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja na tel.: + 385/23/345043 i na mrežnim stranicama Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja: http://www.unizd.hr/uciteljiodgojitelji. Faks Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja je: + 385/23/311-540.
Za upis na izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva i
tehnologije pomorskog prometa, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Kulture i
turizma, izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Menadžmenta, izvanredni
jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa, izvanredni
jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Podvodnih znanosti i tehnologija, izvanredni
jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi, izvanredni
jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i
izvanredni jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, na temelju rezultata
razredbenog postupka objavljen je poseban natječaj, u isto vrijeme i na istom mjestu kao i ovaj
natječaj.
Slobodna mjesta za izvanredne jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije na temelju
rezultata državne mature u jesenskom roku objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru:
http://www.unizd.hr
Eventualne izmjene i dopune natječaja za izvanredne jednopredmetne preddiplomske
sveučilišne studije na temelju rezultata državne mature objavit će se na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama nadležnih odjela:
http://www.unizd.hr

Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican
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