
ONLINE UPISI – 1. godina dvopredmetnih i jednopredmetnih preddiplomskih studija i 

integriranih preddiplomskih i diplomskih studija - UPUTE ZA STUDENTE 

 

Upisi na sve studijske programe odvijat će se online. 

 

Pristupnici trebaju u cijelosti ispuniti online Prijavni list i učitati (uploadati) sljedeće 

dokumente:  

1. skenirani primjerak obje strane važeće osobne iskaznice 

2. obrazac za iksice 

 

Molimo Vas da prije pristupanja online prijavnom listu pripremite skenirane primjerke 

dokumenata koje je potrebno učitati (uploadati). Datoteke je potrebno imenovati na način 

„ime_prezime_naziv dokumenta“, npr. „hrvoje_horvat_OI“ za osobnu iskaznicu, odnosno 

„hrvoje_horvat_iksica“ za e-indeks/iksicu. OBRAZAC ZA IKSICU POTREBNO JE 

UČITATI (UPLOADATI) KAO SLIKOVNU DATOTEKU U BOJI (JPG, JPEG, BMP I 

SL. FORMATI). 

 

Napomena: Osim fizičkog skenera, za skeniranje dokumenata moguće je koristiti i bilo koju 

od besplatnih aplikacija za pametne telefone koja se nudi na Google Play Store/App Store. 

 

Studenti dvopredmetnih studija koji u akad. god. 2020./2021. žele izvršiti promjenu programa 

studija, odnosno jednu studijsku grupu zamijeniti drugom ne trebaju učitavati (uploadati) 

nikakve dokumente, ali trebaju ispuniti online prijavni list.  

 

Nakon ispunjavanja prijavnog lista vašu će prijavu pregledati djelatnici Referade/tajništva i 

povratno vam se javiti s daljnjim uputama. Sva komunikacija odvijat će se putem e-maila stoga 

vas molimo da u prijavi navedete valjanu e-mail adresu.  

 

Prijavljivati se možete 0-24h unutar zadanih datuma koji su navedeni niže. Molimo imajte na 

umu da će sve prijave podnešene nakon završetka radnog vremena biti obrađene idući radni 

dan. 

 

Prijavnim listovima možete pristupiti na sljedećim poveznicama (linkovima) unutar navedenih 

datuma: 

 

 

 

 



 

 datumi upisa 

Prijavni list - dvopredmetni preddiplomski 

studiji 

 

1. Anglistika 

2. Etnologija i antropologija 

3. Filozofija 

4. Francuski jezik i književnost 

5. Geografija; smjer: nastavnički 

6. Grčki jezik i književnost 

7. Hrvatski jezik i književnost 

8. Language and Communication in a 

Multilingual Society 

9. 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 i književnost; smjer: 

prevoditeljski 

Teološko-katehetski studij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za arheologiju 

 

Arheologija 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za ekologiju, agronomiju i 

akvakulturu 

 

Podvodne znanosti i tehnologije 

Primjenjena ekologija u poljoprivredi 

 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za ekonomiju  

 

Menadžment 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za geografiju 

 

Primijenjena geografija 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

https://limesurvey.srce.hr/948466?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/948466?lang=hr
https://anglistika.unizd.hr/studijski-programi-syllabi
https://etnologijaiantropologija.unizd.hr/studijski-programi
https://filozofija.unizd.hr/studijski-programi
https://ffs.unizd.hr/studiji
https://geografija.unizd.hr/studijski-programi
https://klfil.unizd.hr/studijski-programi-i-redovi-predavanja
https://kroatistika.unizd.hr/studijski-programi
https://lingvistika.unizd.hr/studij/studijski-programi
https://lingvistika.unizd.hr/studij/studijski-programi
https://klfil.unizd.hr/studijski-programi-i-redovi-predavanja
https://germanistika.unizd.hr/studiji-i-studiranje
https://pedagogija.unizd.hr/studijski-programi
https://povijest.unizd.hr/programi
https://pum.unizd.hr/studijski-program
https://ruski.unizd.hr/program
https://sociologija.unizd.hr/
https://his.unizd.hr/studiji
https://talijanistika.unizd.hr/studij
https://talijanistika.unizd.hr/studij/talijanski/studij
https://talijanistika.unizd.hr/studij/talijanski/studij
https://tko.unizd.hr/program
https://limesurvey.srce.hr/585445?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/585445?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/763513?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/763513?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/763513?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/317974?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/317974?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/596919?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/596919?lang=hr


 

 

Prijavni list za jednopredemtne studje - 

Odjel za informacijske znanosti 

 

Informacijske znanosti 

Informacijske tehnologije 

 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije  - 

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja - 

Zadar 

 

Učiteljski studij 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za kroatistiku 

 

Hrvatski jezik i književnost 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za nastavničke studije u Gospiću 

 

Učiteljski studij 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Pomorski odjel 

 

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog 

prometa 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa 

 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za povijest 

 

Povijest 

 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za psihologiju 

Psihologija 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti 

Kultura i turizam 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

Prijavni list za jednopredmetne studije - 

Odjel za zdravstvene studije 

 

 

18., 21. i 22. rujna 2020. 

 

https://limesurvey.srce.hr/569766?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/569766?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/582655?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/582655?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/582655?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/321257?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/321257?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/945397?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/945397?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/569898?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/569898?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/231473?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/231473?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/587281?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/587281?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/981697
https://limesurvey.srce.hr/981697
https://limesurvey.srce.hr/347643?lang=hr
https://limesurvey.srce.hr/347643?lang=hr


Sestrinstvo 

 

 

Korisne poveznice (linkovi): 

 

Studentski dom Sveučilišta u Zadru 

Student servis Sveučilišta u Zadru 

Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru 

 

https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/studentski-standard/studentski-dom/kontakti
https://www.unizd.hr/studentservis/
https://www.unizd.hr/savjetovaliste/kontakt

