SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/19-03/01
URBROJ: 2198-1-79-10-19-03
Zadar, 30. travnja 2019.
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, 60/15 – Odluka USRH i 131/17), čl. 54. st. 2.
al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, veljača 2019.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i
studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.), na VII. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god.
2018./2019. od 30. 4. 2019., donesena je

ODLUKA
o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu
redovitih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.
(na temelju rezultata razredbenog postupka)
Raspisuje se natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i
dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih jednopredmetnih integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini
2019./2020., na temelju rezultata razredbenog postupka.
Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2019./2020., na temelju
rezultata razredbenog postupka, 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 i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na
Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2019./2020., na temelju rezultata razredbenog postupka,
dostaviti Rektorskom zboru visokih učilišta Republike Hrvatske za službenu objavu na mrežnim
stranicama Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske: http://www.unizg.hr/osveučilištu/rektorski-zbor/
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).
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SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/19-03/01
URBROJ: 2198-1-79-10-19-04
Zadar, 30. travnja 2019.

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU REDOVITIH JEDNOPREDMETNIH I DVOPREDMETNIH
PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I REDOVITIH JEDNOPREDMETNIH
INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA
NA SVEUČILIŠTU U ZADRU U AKAD. GOD. 2019./2020.
(NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA)

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, 60/15 – Odluka USRH i 131/17), čl. 54. st. 2.
al. 5. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, veljača 2019.) i čl. 12. st. 4. Pravilnika o studijima i
studiranju (Pročišćeni tekst, rujan 2015.), na VII. sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god.
2018./2019. od 30. 4. 2019., donesena je odluka i raspisan
NATJEČAJ
za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i
dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih
jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.
(na temelju rezultata razredbenog postupka)
Raspisuje se natječaj za upis u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih
preddiplomskih sveučilišnih studija i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2019./2020. za pristupnike
koji su maturirali prije 2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu završili započeti studij, pod
uvjetom da upisuju različiti studij):

REDOVITI STUDIJ

BR.
I.

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA
II.

KANDIDATI KOJI SU
MATURIRALI PRIJE 2010.*
V.

INTEGRIRANI JEDNOPREDMETNI
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:
1.
2.

Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)
Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)

2
2
2

Ukupno:
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JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Arheologija
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Geografija; smjer: Primijenjena geografija
Hrvatski jezik i književnost
Informacijske znanosti
Kultura i turizam
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Povijest
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Psihologija
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sestrinstvo
Ukupno:

2
2
2
1
2
0
2
2
0
2
0
2
2
0
19

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anglistika
Etnologija i antropologija
Filozofija
Francuski jezik i književnost
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost

Ukupno:

3
2
2
2
2
2
1
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
41

SVEUKUPNO:

60

Hrvatski jezik i književnost
Language and Communication in a Multilingual Society

Latinski jezik i rimska književnost
Njemački jezik i književnost
Pedagogija
Povijest
Povijest umjetnosti
Ruski jezik i književnost
Sociologija
Španjolski jezik i književnost
Talijanski jezik i književnost
Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski
Teološko-katehetski studij
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*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, koji su maturirali prije 2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu završili
započeti studij, pod uvjetom da upisuju različiti studij) upisuju se na temelju rezultata razredbenog
postupka, u okviru kvote za kandidate koji su maturirali prije 2010. godine. Upis ovih pristupnika na
redoviti studij vrši se na temelju rezultata razredbenog postupka. Natječaj za upis pristupnika na
redoviti studij na temelju rezultata državne mature objavljen je u isto vrijeme i na istom mjestu kao i
ovaj natječaj.
Pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, uz punu subvenciju Ministarstva znanosti i
obrazovanja (bez plaćanja školarine), izvan upisne kvote, upisuju se pristupnici s posebnim statusom i
to:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovonskog rata,
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine,
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- djeca civilnih invalida 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 I. skupine sa stopostotnim
oštećenjem 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.
UPIS NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA:
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Na razredbeni postupak mogu se prijaviti pristupnici koji su s uspjehom završili
četverogodišnje srednje obrazovanje.
Razredbeni postupak provodi se u ljetnom, a po potrebi i u jesenskom razredbenom roku.
Prijave za razredbeni postupak za ljetni rok primaju se od 24. lipnja 2019. do 28. lipnja 2019.
radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati.
Prijave za razredbeni postupak za jesenski rok primat će se od 2. rujna 2019. do 6. rujna 2019.,
radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, ako ostane slobodnih mjesta nakon ljetnog roka.
Pristupnici se po svom izboru prijavljuju na razredbeni postupak za:
a) 1 (jedan ili više) jednopredmetni studij
i/ili
b) 2 (dva ili više) dvopredmetna studija.
Prijaviti se može jednopredmetni studij Geografije; smjer: primijenjena geografija i
dvopredmetni studij Geografije; smjer: nastavnički. U slučaju prijave jednopredmetnog studija
Geografije; smjer: primijenjena geografija i dvopredmetnog studija Geografije; smjer: nastavnički
plaća se jedan trošak, polaže jedan ispit, a pristupnici uvrštavaju na rang listu jednopredmetnog studija
Geografije; smjer: primijenjena geografija i dvopredmetnog studija Geografije; smjer: nastavnički.
Prijaviti se može jednopredmetni i dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti. U slučaju
prijave jednopredmetnog i dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti plaća se jedan
trošak, polaže jedan ispit, a pristupnici uvrštavaju na rang listu jednopredmetnog i dvopredmetnog
studija Hrvatskog jezika i književnosti.
Prijaviti se može jednopredmetni i dvopredmetni studij Povijesti. U slučaju prijave
jednopredmetnog i dvopredmetnog studija Povijesti plaća se jedan trošak, polaže jedan ispit, a
pristupnici uvrštavaju na rang listu jednopredmetnog i dvopredmetnog studija Povijesti.
Prijaviti se može dvopredmetni studij Talijanskog jezika i književnost i dvopredmetni studij
Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski. U slučaju prijave dvopredmetnog studija Talijanskog jezika i
književnosti i dvopredmetnog studija Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski plaća se jedan trošak,
polaže jedan ispit, a pristupnici uvrštavaju na rang listu dvopredmetnog studija Talijanskog jezika i
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književnosti i dvopredmetnog studija Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski. U slučaju prijave dva
dvopredmetna studija s Odjela za talijanistiku (ovom slučaju) mora biti prijavljen najmanje još jedan
dvopredmetni studij s drugoga odjela, jer je nemoguće upisati dva dvopredmetna studija na Odjelu za
talijanistiku.
Prijave za jednopredmetne studije podnose se za svaki studij posebno.
Za dvopredmetne studije podnosi se jedna (zajednička) prijava.
Prijave se podnose na propisanim obrascima.
Obrasci prijava na razredbeni postupak objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zadru: http://www.unizd.hr
Obrasci prijava za jednopredmetne studije dobiju se i u tajništvima nadležnih odjela.
Obrasci prijava za dvopredmetne studije dobiju se i u Uredu za preddiplomske i diplomske
studije.
Prijave na razredbeni postupak za jednopredmetne studije predaju se u tajništvima nadležnih
odjela ili se mogu poslati preporučenom poštom (rizik kašnjenja pada na teret pristupnika pa
preporučenu pošiljku poslati najkasnije tri dana prije isteka roka) i to:
- za integrirani Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru) u tajništvu Odjela za
izobrazbu učitelja i odgojitelja (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i),
- za integrirani Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću) u tajništvu Odjela za
nastavničke studije u Gospiću (Gospić, Ulica dr. Ante Starčevića 12),
- za jednopredmetni studij Arheologije u tajništvu Odjela za arheologiju (Zadar, Obala
kralja Petra Krešimira IV. br. 2),
- za jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa u tajništvu
Pomorskog odjela (Zadar, Ante Kuzmanića 1),
- za jednopredmetni studij Geografije; smjer: primijenjena geografija u tajništvu Odjela za
geografiju (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i),
- za jednopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti u tajništvu Odjela za kroatistiku
(Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2),
- za jednopredmetni studij Informacijskih znanost u tajništvu Odjela za informacijske
znanosti (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i),
- za jednopredmetni studij Kulture i turizma u tajništvu Odjela za Turizam i komunikacijske
znanosti (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i),
- za jednopredmetni studij Menadžmenta u tajništvu Odjela za ekonomiju (Zadar, Splitska
1),
- za jednopredmetni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa u tajništvu Pomorskog
odjela (Zadar, Ante Kuzmanića 1),
- za jednopredmetni studij Povijesti u tajništvu Odjela za povijest (Zadar, R. Boškovića 5/I),
- za jednopredmetni studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi u tajništvu Odjela za
ekologiju, agronomiju i akvakulturu (Zadar, Trg kneza Višeslava 9),
- za jednopredmetni studij Psihologije u tajništvu Odjela za psihologiju (Zadar, Obala kralja
Petra Krešimira IV. br. 2),
- za jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u tajništvu Odjela za
izobrazbu učitelja i odgojitelja (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i),
- za jednopredmetni studij Sestrinstva u tajništvu Odjela za zdravstvene studije (Zadar,
Splitska 1).
Prijave na razredbeni postupak za dvopredmetne studije predaju se u Uredu za preddiplomske
i diplomske studije (Zadar, R. Boškovića 5/I).
Prijave na razredbeni postupak za dvopredmetne studije mogu se poslati i preporučenom
poštom (rizik kašnjenja pada na teret pristupnika pa preporučenu pošiljku poslati najkasnije tri dana
prije isteka roka) na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za preddiplomske i diplomske studije, "Prijava
za redovite dvopredmetne preddiplomske studije", 23000 Zadar, R. Boškovića 5/I.
Uz prijavu na razredbeni postupak treba priložiti:
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
država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu
presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu
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strane države ili presliku putne isprave strane države),
b) rodni list (hrvatski državljani),
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju
inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje
Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za svaki prijavljeni studij u iznosu 200,00 kn.
Uplatnice se preuzimaju, za dvopredmetne studije u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, a za
jednopredmetne studije u odjelnim tajništvima.
e) potvrda da pristupnik nije u radnom odnosu.
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 koji nisu završili započeti dodiplomski, preddiplomski, integrirani ili stručni studij
koji upisuju drugi studij prilažu i dokaz o prekidu započetog studija.
Prijave na razredbeni postupak bez traženih priloga neće se razmatrati.
Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da
polože razredbeni ispit 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
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 civilnih invalida 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.
Pristupnik koji se prijavljuje na više studija ili visokih učilišta može predati ovjerene preslike
izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa na studij.
Slobodna mjesta za redovite studije u jesenskom roku akad. god. 2019./2020. objavit će na
mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.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.
Za hrvatske državljane s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, Hrvate izvan Hrvatske
(Hrvati s državljanstvom Republike Hrvatske i Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske),
državljane država članica Europske unije i ostali strane studente jednopredmetnog preddiplomskog
sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i književnosti može se tražiti viša razina poznavanja hrvatskoga
jezika.
Obavijesti o polaganju ispita iz hrvatskog jezika (razina B2) i o višoj razini poznavanja
hrvatskoga jezika mogu se dobiti u tajništvu Odjela za kroatistiku na tel.: + 385/23/200-504 i na
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mrežnim stranicama Odjela za kroatistiku: http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika nakon izrade
ispita. Faks Odjela za kroatistiku je: + 385/23/200-660.

RASPORED RAZREDBENIH ISPITA U LJETNOM RAZREDBENOM ROKU
DAN

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

SAT

3. 7. 2019.
3. 7. 2019.
3. 7. 2019.
3. 7. 2019.
3. 7. 2019.

jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
jednopredmetni studij Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (Zadar)
jednopredmetni studij Geografije; smjer: Primijenjena geografija
dvopredmetni studij Geografije; smjer: nastavnički
dvopredmetni studij Etnologije i antropologije

8
12
14
14
16

4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.
4. 7. 2019.

jednopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti
jednopredmetni studij Informacijskih znanosti
jednopredmetni studij Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)
dvopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Talijanskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski
dvopredmetni studij Ruskog jezika i književnosti

8
8
10
11
12
14
14
16

5. 7. 2019.
5. 7. 2019.
5. 7. 2019.
5. 7. 2019.
5. 7. 2019.
5. 7. 2019.

jednopredmetni studij Povijesti
dvopredmetni studij Povijesti
dvopredmetni studij Povijest umjetnosti
dvopredmetni studij Anglistike
dvopredmetni studij Francuskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Španjolskog jezika i književnosti

8
8
10
12
14
16

8. 7. 2019.
8. 7. 2019.
8. 7. 2019.
8. 7. 2019.
8. 7. 2019.

dvopredmetni studij Filozofije
dvopredmetni studij Sociologije
dvopredmetni studij Pedagogije
dvopredmetni studij Grčkog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Latinskog jezika i rimske književnosti

8
10
12
14
16

9. 7. 2019.
9. 7. 2019.
9. 7. 2019.

jednopredmetni studij Arheologije
jednopredmetni studij Psihologije
dvopredmetni studij Language and Communication in a Multilingual Society

8
12
14

Za redovite jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije: Brodostrojarstvo i tehnologija
pomorskog prometa, Menadžment i Nautika i tehnologija pomorskog prometa i dvopredmetni
sveučilišni Teološko-katehetski studij nema razredbenog ispita.
RAZREDBENI POSTUPAK
Odabir pristupnika obavlja se u razredbenom postupku.
U razredbenom postupku može se ostvariti do 1000 bodova i to:
a) do 300 bodova za uspjeh u srednjoj školi i
b) do 700 bodova za uspjeh na razredbenom ispitu - provjeri znanja.
Uspjeh u srednjoj školi i pripadajuće bodove utvrđuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo.
Razredbeni ispiti u ljetnom razredbenom roku održat će se prema gore navedenom rasporedu u
prostorijama odjela na koji se pristupnik prijavljuje.
RASPORED RAZREDBENIH ISPITA U JESENSKOM RAZREDBENOM ROKU
(ako nakon ljetnog upisnog roka ostane slobodnih mjesta za jesenski razredbeni rok)
DAN

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

SAT

7

6. 9. 2019.
6. 9. 2019.
6. 9. 2019.
6. 9. 2019.
6. 9. 2019.
6. 9. 2019.

jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
dvopredmetni studij Language and Communication in a Multilingual Society
jednopredmetni studij Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (Zadar)
jednopredmetni studij Geografije; smjer: Primijenjena geografija
dvopredmetni studij Geografije; smjer: nastavnički
dvopredmetni studij Etnologije i antropologije

8
10
12
14
14
16

9. 9. 2019.
9. 9. 2019.
9. 9. 2019.
9. 9. 2019.
9. 9. 2019.
9. 9. 2019.

jednopredmetni studij Povijesti
dvopredmetni studij Povijesti
dvopredmetni studij Povijest umjetnosti
dvopredmetni studij Anglistike
dvopredmetni studij Francuskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Španjolskog jezika i književnosti

8
8
10
12
14
16

10. 9. 2019.
10. 9. 2019.
10. 9. 2019.
10. 9. 2019.
10. 9. 2019.
10. 9. 2019.
10. 9. 2019.

jednopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti
jednopredmetni studij Informacijskih znanosti
dvopredmetni studij Njemačkog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Talijanskog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski
dvopredmetni studij Ruskog jezika i književnosti

8
8
10
12
14
14
16

11. 9. 2019.
11. 9. 2019.
11. 9. 2019.
11. 9. 2019.
11. 9. 2019.

dvopredmetni studij Filozofije
dvopredmetni studij Sociologije
dvopredmetni studij Pedagogije
dvopredmetni studij Grčkog jezika i književnosti
dvopredmetni studij Latinskog jezika i rimske književnosti

8
10
12
14
16

12. 9. 2019.
12. 9. 2019.

jednopredmetni studij Arheologije
jednopredmetni studij Psihologije

8
12

13. 9. 2019.

jednopredmetni studij Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)
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Ako bude slobodnih mjesta razredbeni ispiti u jesenskom razredbenom roku održat će se
prema gore navedenom rasporedu u prostorijama odjela na koji se pristupnik prijavljuje.
Literatura za spremanje razredbenog ispita objavit će se na mrežnim stranicama nadležnih
odjela: http://www.unizd.hr
Na razredbeni ispit pristupnici trebaju doći osobno te donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu,
kemijsku olovku i pribor koji zahtijeva ispitni program (za geografiju kalkulator, za učiteljski studij
kalkulator i geometrijski pribor).
Ako pristupnik ne dođe na test i drugu provjeru znanja u određeno vrijeme, nema osobnu
iskaznicu, odnosno putovnicu ili ne pristupi usmenom dijelu ispita (ako ga ima), smatrat će se da je
odustao od ispita.
Uspjeh na razredbenom ispitu – provjeri znanja (test, pismeni sastav, esej, usmeni ispit,
intervju i/ili druge oblike provjere znanja) ocjenjuje i vrednuje nastavničko (razredbeno) povjerenstvo
po unaprijed određenim vrstama provjere znanja, odnosima između 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 700 bodova.
Razredbenim ispitom provjerava se znanje i sposobnosti iz predmeta koji su važni za nastavak
obrazovanja, a provjera se vrši u okviru programa koji je pristupnik mogao svladati u srednjoj školi.
Na razredbenom ispitu pristupnik mora pokazati da ima znanja i sposobnosti koje mu
omogućuju da s uspjehom nastavi obrazovanje na tome studiju.
Razredbeni prag na provjeri znanja iznosi 250 bodova, ako nadležni odjeli drukčije ne odluče.
Drukčija odluka objavit će se na mrežnim stranicama nadležnog odjela: http://www.unizd.hr
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Pristupnici koji ne prijeđu razredbeni prag nisu položili razredbeni ispit i ne uvrštavaju se na
rang listu, već se evidentiraju na kraju rang liste, po abecednom redu s bodovima za uspjeh u srednjoj
školi i na provjeri znanja, bez navođenja ukupnog broja bodova.
Na temelju rezultata razredbenog postupka (uspjeha u srednjoj školi i na razredbenom ispitu
ako ga ima), nastavničko (razredbeno) povjerenstvo sastavlja rang liste pristupnika.
Ako rezultat razredbenog postupka preračunat u bodove ne daje cijeli broj bodova, rezultat se
zaustavlja na drugoj, zaokruženoj decimali.
U razredbenom postupku nastavnička (razredbena) povjerenstva će sastaviti:
- Rang listu A - redoviti 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, osobe bez
državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske
unije, koji su maturirali prije 2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu završili
započeti studij, pod uvjetom da upisuju različiti studij).
Rang liste pristupnika za redovite studije objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta u
Zadru: http://www.unizd.hr na mrežnim stranicama nadležnog odjela: http://www.unizd.hr i na
oglasnoj ploči nadležnog odjela, u roku 24 sata od završetka razredbenog postupka.
Pristupnici imaju pravo prigovora protiv rang lista, u roku 24 sata od objave rang lista.
Prigovori protiv rang lista jednopredmetnih studija podnose se nastavničkom (razredbenom)
povjerenstvu, na posebnom obrascu, putem tajništva nadležnog odjela.
Prigovori protiv rang lista dvopredmetnih studija podnose se nastavničkom (razredbenom)
povjerenstvu, na posebnom obrascu, putem Ureda za preddiplomske i diplomske studije.
Nastavničko (razredbeno) povjerenstvo dužno je provjeriti osnovanost prigovora i donijeti
konačnu rang listu u roku 24 sata od isteka roka za podnošenje prigovora.
Konačne rang liste pristupnika za jednopredmetne studije objavit će se na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr na mrežnim stranicama nadležnog odjela:
http://www.unizd.hr i na oglasnoj ploči nadležnog odjela, u roku 24 sata od donošenja.
Konačne rang liste pristupnika za dvopredmetne studije objavit će se na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr na mrežnim stranicama nadležnog odjela:
http://www.unizd.hr i na oglasnoj Ureda za preddiplomske i diplomske studije, u roku 24 sata od
donošenja.
Nastavnička (razredbena) povjerenstva neće priznavati razredbene ispite s drugih fakulteta
(sveučilišta).
ŠKOLARINA:
Redoviti 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, osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani
država članica Europske unije, koji su maturirali prije 2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu
završili započeti studij, pod uvjetom da upisuju različiti studij), ne plaćaju školarinu. Ovo se pravo
može iskoristiti samo jedanput.

UPISI:
Pristupnici za prvu godinu jednopredmetnog studija upisuju se na redoviti studij na temelju
rezultata razredbenog postupka (Rang lista A - redoviti 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, osobe bez državljanstva trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj i državljani država članica Europske unije, koji su maturirali prije
2010. godine (odnosi se i na kandidate koji nisu završili započeti studij, pod uvjetom da upisuju
različiti studij) i to:
a) pristupnici iznad crte, podvučene ispod rednog broja kojim se iscrpljuje kvota za redoviti
studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisanom roku,
b) pristupnici ispod crte, podvučene ispod rednog broja kojim se iscrpljuje kvota za upis na
redoviti studij na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se u propisano vrijeme,
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na temelju prozivke, na nepopunjena mjesta (ako ih ima), do popunjenja upisne kvote za
upis na temelju rezultata razredbenog postupka. Prioritet upisa imaju pristupnici s višim
mjestom (višim brojem bodova) na rang listi.
Pristupnici za upis u prvu godinu dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na
Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020., koji su pristupili razredbenim ispitima i prešli
razredbeni prag, upisuju se na redoviti studij na temelju rezultata razredbenog postupka (Rang liste A)
i to:
a) pristupnici koji su na dvije ili više rang lista iznad crte podvučene ispod rednog broja
kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva, upisuju se u
propisanom roku, uz punu subvenciju Ministarstva,
b) pristupnici koji su na jednoj rang listi iznad crte podvučene ispod rednog broja kojim se
iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva, a na drugoj/im rang
listi/ama ispod crte podvučene ispod rednog broja kojim se iscrpljuje kvota za upis na
studij uz punu subvenciju Ministarstva upisuju se s pomoćne Rang liste A.
Nakon upisa pristupnika dvopredmetnih studija iznad crte (iznad rednog broja i imena
pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva) Sveučilište će
sastaviti:
Pomoćnu Rang listu A - redoviti studenti dvopredmetnih studija:
- 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, koji su maturirali prije 2010. godine ili nisu završili započeti dodiplomski,
preddiplomski, integrirani ili stručni studij uz uvjet da upisuju drugi studij (pod drugim studijem misli
se na dva nova dvopredmetna studija) upisuju se u okviru odobrene kvote,
Pomoćna Rang lista A dobije se zbrajanjem bodova neupisanih pristupnika sa razredbenog
ispita s dvije rang liste i bodova (povoljnijih bodova) za uspjeh u srednjoj školi s jedne rang liste.
Pristupnici imaju pravo prigovora protiv pomoćne rang liste, u roku 24 sata od objave
pomoćne rang liste. Prigovori se podnose prorektoru za studije i studentska pitanja, na posebnom
obrascu, putem Ureda za preddiplomske i diplomske studije.
Ured za preddiplomske i diplomske studije dužan je provjeriti osnovanost prigovora
pristupnika i dati mišljenje prorektoru za studije i studentska pitanja koji će donijeti konačnu pomoćnu
rang listu, u roku 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora.
Pristupnici koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku, mogu se ponovno natjecati za
upis i pristupiti razredbenom postupku u jesenskom razredbenom roku za sve studije koji nisu
popunjeni u ljetnom roku, s mogućnošću prijave jednakog broja studija kao i u ljetnom roku.
Pristupnici koji se žele ponovno natjecati u jesenskom razredbenom roku za studij koji nije
popunjen u ljetnom upisnom roku, a za koji su već polagali razredbeni ispit, mogu:
a) ponovno polagati ispit, ili
b) prenijeti bodove s ranije položenog razredbenog ispita za taj studij.
Pristupnik koji želi ponovno polagati razredbeni ispit gubi pravo prenošenja bodova, a
slijedom toga i odgovarajuće mjesto na rang listi. Obrnuto, pristupnik koji prenosi bodove nema pravo
ponovnog polaganja ispita, što ga oslobađa naknade za troškove razredbenog postupka u tom roku.
Upis u ljetnom roku:
Upis pristupnika s posebnim statusom koji polože razredbeni ispit u ljetnom roku obavljat će
se od konačnosti rang lista do 12. 7. 2019., izvan upisne kvote.
Upisi u prvu godinu jednopredmetnih preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i
diplomskih studija (Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru), Učiteljski studij izvan sjedišta
Sveučilišta (u Gospiću), Arheologija, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Geografija;
smjer: Primijenjena geografija, Hrvatski jezik i književnost, Informacijske znanosti, Menadžment,
Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Povijest, Psihologija, Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje) u ljetnom roku obavljat će se od konačnosti rang liste do 12. 7. 2019.
Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka upisuju se izravno s rang liste, u
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okviru odobrene kvote, od konačnosti rang liste do 12. 7. 2019., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13
do 15 sati, u tajništvima nadležnih odjela,
Pristupnici koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se
iscrpljuje upisna kvota na temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se izravno s rang liste, u
okviru odobrene kvote, 15. 7. 2019. u 9 sati (na temelju prozivke), u tajništvima nadležnih odjela.
Upisi pristupnika u prvu godinu dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na
Sveučilištu u Zadru koji su u ljetnom roku ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote (koji su na dvije
ili više rang lista iznad crte) obavljat će se od konačnosti rang lista do 12. 7. 2019., na temelju
konačnih rang-lista, radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u Uredu za preddiplomske i
diplomske studije Sveučilišta u Zadru (Zadar, R. Boškovića 5/I).
Upisi pristupnika u prvu godinu dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na
Sveučilištu u Zadru koji su na jednoj rang listi iznad crte podvučene ispod rednog broja i imena
pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva, a na drugoj/im
rang listi/ama ispod crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za
upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva ili su na dvije ili više rang lista ispod crte podvučene
ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju
Ministarstva, upisuju se 15. 7. 2019. u 9 sati (na temelju prozivke), s pomoćne rang liste A, na
nepopunjena mjesta (ako ih ima), uz punu subvenciju Ministarstva. Prioritet upisa imaju pristupnici s
višim mjestom na pomoćnoj rang listi.
Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost (cijeli broj i eventualne decimale)
kao onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi iscrpljuje odobrena kvota, taj pristupnik
("ispod crte") stječe pravo upisa. Ovaj pristupnik ili pristupnici povećavaju upisnu kvotu samo u
slučaju da se prije njih upisao puni broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).
Pristupnici koji se ne upišu u ljetnom roku, gube pravo upisa u tom roku.
Ako nakon zaključenja ljetnog roka bude ispisa sa studija, tako upražnjena mjesta popunit će
se u jesenskom roku.
Slobodna mjesta za redovite studije u jesenskom upisnom roku akad. god. 2019./2020. objavit
će na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr
Upis u jesenskom roku:
Upisi pristupnika s posebnim statusom koji polože razredbeni ispit u jesenskom roku obavljat
će se od konačnosti rang lista do 17. 9. 2019., izvan upisne kvote.
Ako bude slobodnih mjesta upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnih
preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih (Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u
Zadru), Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću), Arheologija, Brodostrojarstvo i
tehnologija pomorskog prometa, Geografija; smjer: Primijenjena geografija, Hrvatski jezik i
književnost, Informacijske znanosti, Menadžment, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Povijest,
Psihologija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje) u jesenskom roku obavljat će se od konačnosti
rang liste do 18. 9. 2019.
Pristupnici koji su iznad crte podvučene ispod rednog broja kojim se iscrpljuje upisna kvota na
temelju rezultata razredbenog postupka upisuju se izravno s rang liste, u okviru odobrene kvote, od
konačnosti rang liste do 17. 9. 2019., radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati, u tajništvima
nadležnih odjela,
Pristupnici koji su ispod crte podvučene ispod rednog broja kojim se iscrpljuje upisna kvota na
temelju rezultata razredbenog postupka, upisuju se izravno s rang liste, u okviru odobrene kvote, 18. 9.
2019. u 9 sati (na temelju prozivke), u tajništvima nadležnih odjela.
Ako bude slobodnih mjesta upisi pristupnika u prvu godinu dvopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru koji su u jesenskom roku ostvarili pravo upisa unutar
upisne kvote (koji su na dvije ili više rang lista iznad crte) obavljat će se od konačnosti rang lista do
17. 9. 2019., na temelju konačnih rang-lista, radnim danom od 9 do 12 sati i od 13 do 15 sati u Uredu
za preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zadru (Zadar, R. Boškovića 5/I).
Upisi pristupnika u prvu godinu dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija na
Sveučilištu u Zadru koji su na jednoj rang listi iznad crte podvučene ispod rednog broja kojim se
iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva, a na drugoj/im rang listi/ama ispod
crte podvučene ispod rednog broja i imena pristupnika kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz
punu subvenciju Ministarstva ili su na dvije ili više rang lista ispod crte podvučene ispod rednog broja
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kojim se iscrpljuje kvota za upis na studij uz punu subvenciju Ministarstva, upisuju se 18. 9. 2019. u
13 sati (na temelju prozivke), s pomoćne rang liste A, na nepopunjena mjesta (ako ih ima), uz punu
subvenciju Ministarstva. Prioritet upisa imaju pristupnici s višim mjestom na pomoćnoj rang listi.
Ako neki pristupnik ostvari potpuno istu bodovnu vrijednost (cijeli broj i eventualne decimale)
kao onaj pristupnik čijim se rednim brojem na rang listi iscrpljuje odobrena kvota, taj pristupnik
("ispod crte") stječe pravo upisa. Ovaj pristupnik ili pristupnici povećavaju upisnu kvotu samo u
slučaju da se prije njih upisao puni broj pristupnika iz odobrene kvote (da nitko nije odustao).
Pristupnici koji se ne upišu u jesenskom roku, 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
država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu
presliku putne isprave države članice 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 završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu rješenje o priznavanju
inozemne obrazovne kvalifikacije, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje
Svetice 38), inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i školske svjedodžbe stečene u inozemstvu,
d) dvije fotografije (4x6 cm),
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
f) dokaz o uplati troškova upisa i osiguranja te za izradu studentske iskaznice (x-ica)/e-indeksa
u iznosu 250,00 kn (bez izrade x-ice 200,00 kn),
g) potvrda da pristupnik nije u radnom odnosu.
Pristupnici za studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa kao i 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 koji nisu završili započeti dodiplomski, preddiplomski, integrirani ili stručni studij
koji upisuju drugi studij prilažu i dokaz o prekidu započetoga studija.
Pristupnici s posebnim statusom koji imaju pravo izravnog upisa na studij pod uvjetom da
polože razredbeni ispit 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,
- osobe iz članka 48. b. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih vojnih invalida svoj status
dokazuju potvrdom nadležnoga ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga
upravnog tijela Grada Zagreba,
- učenici sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
- -pristupnici bez oba roditelja
Uplatnice za trošak upisa, školarine, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) /e-indeksa
se preuzimaju, za dvopredmetne studije u Uredu za preddiplomske i diplomske studije, a za
jednopredmetne studije u odjelnim tajništvima.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta u Zadru i redoviti jednopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se dobiti u tajništvu Odjela za
izobrazbu učitelja i odgojitelja na tel.: + 385/23/345-043 i na mrežnim stranicama Odjela za izobrazbu

12

učitelja i odgojitelja: http://www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji. Faks Odjela za izobrazbu učitelja i
odgojitelja je: + 385/23/311-540.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta u Zadru mogu se dobiti u tajništvu Odjela za
nastavničke studije u Gospiću na tel.: + 385/53/665-357 i na mrežnim stranicama Odjela za
nastavničke studije u Gospiću: http://www.unizd.hr/nstgospic. Faks Odjela za nastavničke studije u
Gospiću je: + 385/53/665-345.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Arheologije mogu se dobiti u tajništvu Odjela za arheologiju na tel.: + 385/23/200-615 i na mrežnim
stranicama Odjela za arheologiju: http://www.unizd.hr/arheologija. Faks Odjela za arheologiju je: +
385/23/200-603.
Obavijesti o studiju i upisu na redovite jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije
Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa i 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 redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Geografije; smjer: Primijenjena geografije i redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Geografije; smjer: nastavnički mogu se dobiti u tajništvu Odjela za geografiju na tel.: + 385/23/345013 i na mrežnim stranicama Odjela za geografiju: http://www.unizd.hr/geografija. Faks Odjela za
geografiju je: + 385/23/311-540.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Hrvatskog jezika i književnosti i redoviti dvopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti mogu se
dobiti u tajništvu Odjela za kroatistiku na tel.: + 385/23/200-504 i na mrežnim stranicama Odjela za
kroatistiku: http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika. Faks Odjela za kroatistiku je: + 385/23/200660.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Informacijskih znanosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za informacijske znanosti na tel.: +
385/23/345-053 i na mrežnim stranicama Odjela informacijske znanosti: http://ozk.unizd.hr. Faks
Odjela informacijske znanosti je: + 385/23/345-055.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni 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 redoviti jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij Povijesti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za povijest na tel.: + 385/23/200-635 i na
mrežnim stranicama Odjela za povijest: http://www.unizd.hr-povijest. Faks Odjela za povijest je: +
385/23/200-730.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijesti
umjetnosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za povijest umjetnosti na tel.: + 385/23/200-521 i na
mrežnim stranicama Odjela za povijest umjetnosti: http://www.unizd.hr/povijest-umjetnosti. Faks
Odjela za povijest umjetnosti je: + 385/23/200-603.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Psihologije mogu se dobiti u tajništvu Odjela za psihologiju na tel.: + 385/23/200-625 i na mrežnim
stranicama Odjela za psihologiju: http://www.unizd.hr/psihologija. Faks Odjela za psihologiju je: +
385/23/200-685.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Anglistike mogu se dobiti u tajništvu Odjela za anglistiku na tel.: + 385/23/200-633 i na mrežnim
stranicama Odjela za anglistiku: http://www.unizd.hr/engleski. Faks Odjela za anglistiku je: +
385/23/200-611.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Etnologije i
antropologije mogu se dobiti u tajništvu Odjela za etnologiju i antropologiju na tel.: + 385/23/345-013
i
na
mrežnim
stranicama
Odjela
za
etnologiju
i
antropologiju:
http://www.unizd.hr/etnologijaiantropologija Faks Odjela za etnologiju i antropologiju je: +
385/23/311-540.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Filozofije
mogu se dobiti u tajništvu Odjela za filozofiju na tel.: + 385/23/200-545 i na mrežnim stranicama
Odjela za filozofiju: http://www.unizd.hr/filozofija.
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Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Francuskog jezika i književnosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za francuske i frankofonske studije
na tel.: + 385/23/200-746 i na mrežnim stranicama Odjela za francuske i frankofonske studije:
http://www.unizd.hr/francuski. Faks Odjela za francuske i frankofonske studije je: + 385/23/200-529.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Španjolskog jezika i književnosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za hispanistiku i iberske studije na
tel.: + 385/23/200-746 i na mrežnim stranicama Odjela za hispanistiku i iberske studije:
http://www.unizd.hr/hispanistika. Faks Odjela za hispanistiku i iberske studije je: + 385/23/200-529.
Obavijesti o studiju i upisu na redovite dvopredmetne preddiplomske sveučilišne studije
Grčkog jezika i književnosti i Latinskog jezika i rimske književnosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela
za klasičnu filologiju na tel.: + 385/23/200-517 i na mrežnim stranicama Odjela za klasičnu filologiju:
http://www.unizd.hr/klasicnafilologija Faks Odjela za klasičnu filologiju je: + 385/23/200-606.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Language and Communication in a Multilingual Society mogu se dobiti u tajništvu Odjela za
lingvistiku na tel.: + 385/23/200-824 i na mrežnim stranicama Odjela za lingvistiku
http://www.unizd.hr/lingvistika. Fax Odjela za lingvistiku +385/23/200-882.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Njemačkog jezika i književnosti mogu se dobiti u tajništvu Odjela za germanistiku na tel.: +
385/23/200-517 i na mrežnim stranicama Odjela za germanistiku: http://www.unizd.hr/njemacki Faks
Odjela za germanistiku je: + 385/23/200-606.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Pedagogije mogu se dobiti u tajništvu Odjela za pedagogiju na tel.: + 385/23/200-743 i na mrežnim
stranicama Odjela za pedagogiju: http://www.unizd.hr/pedagogija Faks Odjela za pedagogiju je: +
385/23/200-752.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni studij Ruskog jezika i književnosti mogu se
dobiti u tajništvu Odjela za rusistiku na tel.: + 385/23/200-504 i na mrežnim stranicama Odjela za
rusistiku: http://www.unizd.hr/ruski. Faks Odjela za rusistiku je: + 385/23/200-660.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Sociologije mogu se dobiti u tajništvu Odjela za sociologiju na tel.: + 385/23/200-637 i na mrežnim
stranicama Odjela za sociologiju: http://www.unizd.hr/sociologija Faks Odjela za sociologiju je: +
385/23/200-606.
Obavijesti o studiju i upisu na redovite dvopredmetne preddiplomske sveučilišne studije
Talijanskog jezika i književnosti i Talijanskog jezika; smjer: prevoditeljski mogu se dobiti u tajništvu
Odjela za talijanistiku na tel.: + 385/23/200-721 i na mrežnim stranicama Odjela za talijanistiku:
http://www.unizd.hr/talijanski. Faks Odjela za talijanistiku je: + 385/23/200-751.
Obavijesti o studiju i upisu na redoviti dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Teološko-katehetskom studiju mogu se dobiti u tajništvu Teološko-katehetskog odjela na tel.: +
385/23/302-370 i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr Faks Teološkokatehetskog odjela je: + 385/23/345-012.
Informacije o upisu na sve redovite dvopredmetne studije mogu se dobiti i u Uredu za
preddiplomske i diplomske studije na tel.: + 385/23/200-765 i + 385/23/200-620. Faks Ureda za
preddiplomske i diplomske studije je: + 385/23/200-675.
Obavijesti o smještaju studenata mogu se dobiti u Centru za studentski standard Sveučilišta u
Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d, tel.: + 385/23/302-641 i 203-005.
Obavijesti o zapošljavanju studenata mogu se dobiti u Centru za studentski standard
Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d, tel.: + 385/23/234-310.
Obavijesti o prehrani studenata mogu se dobiti u Poslovnom centru Sveučilišta u Zadru,
Ruđera Boškovića 5, tel.: + 385/23/300-970; Restoran: tel.: + 385/23/300-978.
Odredbe ovoga natječaja važe samo za redovite jednopredmetne i dvopredmetne
preddiplomske sveučilišne studije i redovite integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije,
na temelju rezultata razredbenog postupka.
Za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih
sveučilišnih studija i redovitih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, na
temelju na temelju rezultata državne mature objavljen je poseban natječaj, u isto vrijeme i na istom
mjestu kao i ovaj natječaj.
Eventualne izmjene i dopune ovog natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u
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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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