
SVEUČILIŠTE U ZADRU           

KLASA: 602-04/19-03/200 

URBROJ: 2198-1-79-10-19-13 

Zadar, 28. svibnja 2019. 

 

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

br. 83/02.), čl. 59. st. 2. t. 4. i 20. u svezi čl. 77. st. 1., 2., 4., 5., 8. i 9. 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 i Rješenje 

USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17), čl. 54. st. 2. al. 5. i 21. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(Pročišćeni tekst, veljača 2019.), čl. 11., 12., 21., 24., 38. i 39. Pravilnika o studijima i 

studiranju (Pročišćeni tekst, ožujak 2017., Izmjene i dopune, studeni 2017.), na VIII. sjednici 

Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2018./2019. od 28. svibnja 2019., donesena je 
 
 

O D L U K A 

o promjeni statusa studenata izvanrednih studija 

Sveučilišta u Zadru  u akad. god. 2019./2020. 

 
 Izuzetno uspješnim izvanrednim studentima Sveučilišta u Zadru, koji su ispunili uvjete 

za upis u višu godinu redovitog studija Sveučilišta u Zadru, može se odobriti promjena statusa 

upisom u višu godinu redovitog studija. 
  

 
 

 Izuzetno uspješnim izvanrednim studentima smatraju se studenti koji ispunjavaju 

sljedeće uvjete: 

- nisu ponavljali godinu studija,  

- spadaju među 10% najboljih izvanrednih studenata na svojoj godini, ili su, ako na 

godini ima ukupno manje od 30 studenata, među 3 najbolja studenta, ili zadovoljavaju 

druge specifične uvjete prema zahtjevima odjela.  
   
 

 Zamolbe za promjenu statusa podnose se Stručnom vijeću odjela koje odlučuje o 

promjeni statusa studenata. 
 
 

 

 Rok za predaju zamolbi je 31. listopada 2019. god. 
 
 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se pri upisu iz akad. god. 

2018./2019. u akad. god. 2019./2020.   
 

 

 Ova odluka će se objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru.    
 

Rektorica: 

 

 

prof. dr. sc. Dijana Vican 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektorice, 

2. Prorektorima/cama, 

3. Odjelnim pročelnicima/ama, 

4. Odjelnim tajnicima/ama, 

5. Uredu za preddiplomske i diplomske studije, 

6. Službi za računovodstvo, knjigovodstvo i financije 

7. Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 

8. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

9. Informatičkoj službi, 

10. Studentskom zboru Sveučilišta u Zadru, 

11. Uredu pisarnice (pismohrane). 


