
SVEUČILIŠTE U ZADRU         

KLASA: 643-02/11-01/02 

URBROJ: 2198-1-79-10/11-21 

Zadar, 1. kolovoza 2011. 

 
 

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. i 6. 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. i 63/11.) i čl. 31. st. 2. t. 4. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(pročišćeni tekst, rujan 2005.), a na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog studija 

Jadran – poveznica među kontinentima i Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru, 

na XI. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2010./2011. od 19. srpnja 

2011., raspisan je  
        

  

N A T J E Č A J 

za upis  studenata u akad. god. 2011./2012. na poslijediplomski  

sveučilišni studij Jadran – poveznica među kontinentima 

za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti  

iz područja humanističkih znanosti – polje povijesti i  

za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti  

iz interdisciplinarnog područja znanosti – polje geografije 

 
 

 Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Jadran – 

poveznica među kontinentima za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz 

područja humanističkih znanosti – polje povijesti (dr. sc.) i za stjecanje akademskog stupnja 

doktora znanosti iz interdisciplinarnog područja znanosti – polje geografije (dr. sc.). 
 

Studij traje tri godine (šest semestra). 
 

Izvoditelji studija su: Odjel za povijest i Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru. 
 

Na poslijediplomski sveučilišni studij Jadran – poveznica među kontinentima mogu se 

prijaviti pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (najmanje 300 

ECTS bodova) iz povijesti i/ili geografije s prosjekom ocjena 3,51 ili višim uz uvjet 

poznavanja jednog svjetskog jezika, ili, pod odgovarajućim uvjetima, pristupnici koji su 

završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (najmanje 300 ECTS bodova) iz područja 

humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti uz uvjet da imaju objavljene radove teme kojih 

su vezane uz povijest i geografiju, te prosjek ocjena 3,51 ili viši i dobro poznavanje jednog 

svjetskog jezika, uz polaganje diferencijalnih ispita kojim se provjerava poznavanje osnovnih 

znanja iz opće i hrvatske povijesti (za povijesni smjer) te opće geografije i regionalne 

geografije Hrvatske (za geografski smjer). Ukoliko je prosjek ocjena manji od 3,51 prijavi je 

potrebno priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Osnovni i posebni uvjeti upisa i 

kriteriji za odabir pristupnika odreĎeni su Nastavnim planom i programom studija pod točkom 

2.5. i 2.6. 
 

Trogodišnja školarina iznosi 48.000,00 kn. Školarina za svaku godinu studija iznosi po 

16.000,00 kn. 
 

Godišnja školarina plaća se u dvije jednake rate i to: 

a) 50% pri upisu u zimski semestar studija, 

b) 50% pri upisu u ljetni semestar studija. 
 

Trošak razredbenog postupka iznosi 200,00 kn. 
  

Prijave za upis predaju se Službi za poslijediplomske studije neposredno ili šalju 

poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, Služba za poslijediplomske studije, 23000 Zadar, M. 

Pavlinovića bb, u roku 60 dana od objave natječaja u Jutarnjem listu, Slobodnoj Dalmaciji i 

Zadarskom listu. 



Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:  

- diploma o završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju, 

- dopunska isprava o studiju (diploma supplement) 

   ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena, 

- dokaz o položenim ispitima iz svjetskog jezika, 

- dvije preporuke za kandidate s prosjekom ocjena manjim od 3,51 

- domovnica (za hrvatske državljane), 

- putovnica (za strane državljane), 

- izvod iz Matične knjige roĎenih (rodni list), 

- dokaz o uplati troška razredbenog postupka, i 

- ispunjeni obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske   

  kvalifikacije (za pristupnike iz inozemstva). 
 

 Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na račun Sveučilišta u Zadru 2330003-

1100163243 uz navoĎenje svrhe doznake "troškovi razredbenog postupka" i poziv na broj: 

00-11919-OIB. 
 

 Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
  

Nakon isteka roka za prijave, provest će se razredbeni postupak. 
 

 Pristupnici koji proĎu razredbeni postupak pozvat će se na upis, po listi prioriteta s 

razredbenog postupka. 
  

Na upis treba doći osobno u Službu poslijediplomskih studija (Zadar, M. Pavlinovića 

bb) i donijeti izvorne dokumente: 

a) diplomu o završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju,  

b) dopunsku ispravu o studiju (diplomu supplement) 

    ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i prosjekom ocjena, 

c) rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije  

   (pristupnici iz inozemstva), 

d) dokaz o položenim ispitima iz svjetskog jezika, 

e) domovnicu (hrvatski državljani), 

f) putovnicu (strani državljani), 

g) izvod iz Matične knjige roĎenih (rodni list), 

h) dokaz o uplati 120,00 kn za indeks. Uplata se obavlja na blagajni Sveučilišta,  

a može se uplatiti i na račun Sveučilišta u Zadru, broj: 2330003-1100163243          

uz navoĎenje svrhe doznake "trošak indeksa" s pozivom na broj 00-11913-OIB, 

i) dvije fotografije (4x6 cm), 

j) dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija u iznosu od 8.000,00 kn.  
 

Školarine se uplaćuje na blagajni Sveučilišta u Zadru, a može se uplatiti i na račun 

Sveučilišta u Zadru,  broj: 2330003-1100163243, uz navoĎenje svrhe doznake "Školarina za 

PDS Jadran – poveznica među kontinentima" i poziva na broj. Poziv na broj objavljen je na 

web-stranicama Sveučilišta u Zadru: www.unizd.hr            
 

 Nastava će se organizirati u prostorijama Sveučilišta u Zadru, Dvorana 

poslijediplomskih studija, Mihovila Pavlinovića bb, II. kat. 
 

Podrobnije informacije o studiju mogu se dobiti na Odjelu za povijest Sveučilišta u 

Zadru, Ulica RuĎera Boškovića 5, Zadar, od voditelja studija prof. dr. sc. Mithada Kozličića 

(tel 023/200-770; e-mail: mithadk@yahoo.com), na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, 

Ulica dr. Franje TuĎmana 24 i, Zadar, od suvoditelja studija prof. dr. sc. Damira Magaša (tel. 

023/200-812; e-mail: dmagas@unizd.hr) i u Službi poslijediplomskih studija Sveučilišta u 

Zadru (Zadar, M. Pavlinovića bb), tel.: 023/200-533; e-mail: tajništvopds@unizd.hr).  
 

 

Rektor 

 
 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 
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