UPIS NA SVEUČILIŠTE U ZADRU
ZA PRIPADNIKE HRVATSKE NACIONALNE MANJINE I HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Temeljem Sporazuma o suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
Sveučilište u Zadru utvrdilo je posebnu kvotu od 2 mjesta po studijskom programu za pripadnike
hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Zainteresirani kandidati upisuju se na temelju
razredbenog postupka.
STUDIJI
Redoviti integrirani preddiplomski i diplomski studiji:

1.
2.

JEDNOPREDMETNI
Učiteljski studij (u Zadru)
Učiteljski studij (u Gospiću)

Redoviti preddiplomski studiji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DVOPREDMETNI
Anglistika
Arheologija
Etnologija i antropologija
Filozofija
Francuski jezik i književnost
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost
Hrvatski jezik i književnost
Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu
Latinski jezik i rimska književnost
Njemački jezik i književnost

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pedagogija
Povijest
Povijest umjetnosti
Ruski jezik i književnost
Sociologija
Španjolski jezik i književnost
Talijanski jezik i književnost
Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski
Teološko-katehetski studij

Izvanredni preddiplomski studiji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JEDNOPREDMETNI
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
Kultura i turizam
Informacijske tehnologije (stručni studij)
Menadžment
Nautika i tehnologija pomorskog prometa
Podvodne znanosti i tehnologije
Primijenjena ekologija u poljoprivredi
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Redoviti diplomski studiji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

JEDNOPREDMETNI
Arheologija
Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički
Informacijske znanosti
Kulturna i prirodna baština u turizmu
Mediteranska poljoprivreda
Menadžment
Novinarstvo i odnosi s javnostima
Održivo upravljanje vodenim ekosustavima
Poduzetništvo u kulturi i turizmu
Povijest; smjer: nastavnički
Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski
Prevoditeljski studij talijanistike
Primijenjena geografija
Psihologija
Rani i predškolski odgoji i obrazovanje
Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
Sestrinstvo
Suvremena talijanska filologija; smjer: nastavnički

1.
2.
3.

DVOPREDMETNI
Anglistika; smjer: nastavnički
Anglistika; smjer: znanstveni
Etnologija i antropologija

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Filozofija
Francuski jezik i književnost; smjer: nastavnički
Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
Geografija; smjer: nastavnički
Grčki jezik i književnost; smjer: nastavnički
Hispanistika; smjer: opći
Latinski jezik i rimska književnost; smjer: nastavnički
Lingvistika
Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički
Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
Pedagogija
Povijest; smjer: nastavnički
Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički
Povijest umjetnosti; smjer: opći
Prevoditeljski studij talijanistike
Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
Ruski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
Sociologija
Suvremena talijanska filologija¸ smjer: nastavnički
Teološko-katehetski studij

Izvanredni diplomski studiji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

JEDNOPREDMETNI
Informacijske znanosti
Kulturna i prirodna baština u turizmu
Menadžment
Novinarstvo i odnosi s javnostima
Održivo gospodarenje vodenim ekosustavima
Poduzetništvo u kulturi i turizmu
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Sestrinstvo

Informacije o preddiplomskim i integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima na koje se mogu
upisati pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva nalaze se na poveznici
https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/studiji/preddiplomski
Informacije o diplomskim studijima na koje se mogu upisati pripadnici hrvatske nacionalne manjine i
hrvatskog iseljeništva nalaze se na poveznici https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/studiji/diplomski

PRIJAVE
Prijave za upis na redovite i izvanredne preddiplomske studije i integrirani preddiplomski i diplomski
studij primaju se:
- u ljetnom roku od 24. lipnja 2021. do 30. lipnja 2021.

- u jesenskom roku od 1. rujna 2021. do 3. rujna 2021.
Prijave na razredbeni postupak za jednopredmetne preddiplomske studije predaju se osobno u
tajništvima odjela na kojima se studiji izvode ili se mogu poslati preporučenom poštom odnosno
elektroničkom poštom. Kontakti odjela objavljeni su na https://www.unizd.hr/sastavnice i u nastavku
ovog dokumenta.
Prijave na razredbeni postupak za dvopredmetne preddiplomske studije predaju se osobno ili šalju
preporučenom poštom Uredu za preddiplomske i diplomske studije (Zadar, R. Boškovića 5/I), odnosno
elektroničkom poštom na referada@unizd.hr

Prijave za upis na diplomske studije obavljaju se putem mrežne stranice https://www.studij.hr/ za sve
studije osim za studije: Arheologija, Kulturna baština i turizam, Novinarstvo i odnosi s javnostima i
Poduzetništvo u kulturi i turizmu i za izvanredni studij Informacijske znanosti. Za te studije prijave se
predaju osobno u tajništvima odjela na kojima se studiji izvode ili se mogu poslati preporučenom
poštom odnosno elektroničkom poštom, od 20. rujna do 24. rujna 2021. Kontakti odjela objavljeni su
na https://www.unizd.hr/sastavnice i u nastavku ovog dokumenta.
OBRASCI
Obrasci prijava na razredbeni postupak za preddiplomske studije objavljeni su na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-na-sveuciliste/preddiplomski
Obrasci prijava za jednopredmetne studije mogu se dobiti i u tajništvima nadležnih odjela, a za
dvopredmetne studije u Uredu za preddiplomske i diplomske studije.
Obrasci prijava za razredbeni postupak za diplomske studije na kojima se provodi razredbeni postupak
objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisina-sveuciliste/diplomski
KONTAKTI
Kontakt osoba za informacije o upisu na preddiplomske i diplomske studije je Paola Bajlo Kalmeta, tel:
023/200-596, e-mail adresa: pkalmeta@unizd.hr
Kontakti Ureda za preddiplomske i diplomske studije (za prijave na razredbeni postupak za
dvopredmetne preddiplomske studije): HR-23000 Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 5/I, tel: 023/200-620,
e-mail adresa: referada@unizd.hr
Kontakti odjela za prijave na razredbeni postupak za jednopredmetne preddiplomske studije:
- za integrirani Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru) u tajništvu Odjela za izobrazbu
učitelja i odgojitelja (HR-23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i), e-mail adresa:
ucitelji.odgojitelji@unizd.hr
- za integrirani Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću) u tajništvu Odjela za
nastavničke studije u Gospiću (HR-53000 Gospić, Ulica dr. Ante Starčevića 12), e-mail adresa:
naststudij.gs@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Arheologije u tajništvu Odjela za arheologiju (HR-23000 Zadar, Obala
kralja Petra Krešimira IV. br. 2), e-mail adresa: arheologija@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa i Nautike i
tehnologije pomorskog prometa u tajništvu Pomorskog odjela (HR-23000 Zadar, Ante Kuzmanića 1), email adresa: pomorski@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Geografije; smjer: primijenjena geografija u tajništvu Odjela za

geografiju (HR-23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i), e-mail adresa: geografija@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Hrvatskog jezika i književnosti u tajništvu Odjela za kroatistiku (HR23000 Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2), e-mail adresa: kroatistika@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Informacijskih znanost u tajništvu Odjela za informacijske znanosti
(HR-23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i), e-mail adresa: iznanosti@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Kulture i turizma u tajništvu Odjela za Turizam i komunikacijske
znanosti (HR-23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i), e-mail adresa: tik@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Menadžmenta u tajništvu Odjela za ekonomiju (HR-23000 Zadar,
Splitska 1), e-mail adresa:: ekonomija@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Povijesti u tajništvu Odjela za povijest (HR-23000 Zadar, R. Boškovića
5/I), e-mail adresa: povijest@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Povijest umjetnosti u tajništvu Odjela za povijest (HR-23000 Zadar,
R. Boškovića 5/I), e-mail adresa: povijest.umjetnosti@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Podvodne znanosti i tehnologije i Primijenjene ekologije u
poljoprivredi u tajništvu Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (HR-23000 Zadar, Trg kneza
Višeslava 9), e-mail adresa: agronomija@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Psihologije u tajništvu Odjela za psihologiju (HR-23000 Zadar, Obala
kralja Petra Krešimira IV. br. 2), e-mail adresa: psihologija@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Učiteljski studij u
tajništvu Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja (HR-23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i), email adresa: ucitelji.odgojitelji@unizd.hr
- za jednopredmetni studij Sestrinstva u tajništvu Odjela za zdravstvene studije (HR-23000
Zadar, Splitska 1), e-mail adresa: zdravstveni.studiji@unizd.hr

