SVEUČILIŠTE U ZADRU raspisuje
NATJEČAJ
za upis 15 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij
Društvo znanja i prijenos informacija
za stjecanje akademskog naziva/akademskog stupnja
doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti,
polje informacijske i komunikacijske znanosti, grane knjižničarstvo i nakladništvo
doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti,
polje interdisciplinarne humanističke znanosti
Studij traje tri godine (šest semestara).
Izvoditelj studija je: Odjel za knjižničarstvo, Sveučilište u Zadru.
U izvedbi studija sudjeluju i: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J.
Strossmayera u Osijeku; Odsjek za knjižničarstvo i informacijsku znanosti i nakladništvo, Filozofski
fakultet, Sveučilište u Ljubljani (Republika Slovenija); Sveučilišni odjel za komunikacijske i
informacijske studije, Sveučilište Rutgers, NJ (SAD); Sveučilišni odjel za edukaciju i informacijske
studije (GSE&IS), Kalifornijsko sveučilište u Los Angelesu – UCLA, Kalifornija (USA), te pozvani
predavači sa Sveučilišta City University, London (UK); Sveučilišta Loughborough (UK); Kraljevske
škole za knjižničnu i informacijsku znanost u Kopenhagenu (Danska); Sveučilišta Missouri, Columbia
i Sveučilišta Berkeley (SAD) te Sveučilišta u Zagrebu.
Na poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija mogu se prijaviti
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz informacijskih znanosti
(najmanje 300 ECTS bodova) ili drugi sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (najmanje 300
ECTS bodova) uz uvjet da imaju objavljene radove teme kojih su vezane uz informacijske fenomene,
te prosjek ocjena 4,0. Od svih se pristupnika očekuje vrlo dobro poznavanje engleskog jezika, a
pristupnici koji nisu diplomirali u polju informacijskih znanosti dužni su položiti diferencijalne ispite
kojima se provjerava poznavanje socio-kulturnih odrednica informacijskoga društva te stupanj vještina
za rad u mrežnom okruženju. Osnovni i posebni uvjeti odreĎeni su Pravilnikom o poslijediplomskom
studiju, a kriteriji za odabir pristupnika odreĎeni su Programom studija pod točkom 2.6.
Trogodišnja školarina iznosi 38.000,00 kn.
Školarina za prvu godinu studija iznosi 14.000,00 kn, a za drugu i treću godinu studija po12.000,00
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, trošak diferencijalnih ispita iznosi 800,00 kuna, a
trošak indexa 120,00 kuna.
Prijave na natječaj predaju se Službi za poslijediplomske studije neposredno ili šalju poštom, do 17. 1.
2011., na adresu: Sveučilište u Zadru, Služba za poslijediplomske studije, 23000 Zadar, M.
Pavlinovića bb.
Uz prijavu na natječaj prilaže se u presliku:
a) diploma o završenom diplomskom ili dodiplomskom studiju,
b) dopunska isprava o studiju (diploma supplement) ili prijepis položenih predmeta s ocjenama i
prosjekom ocjena,
c) dokaz o položenim ispitima iz engleskog jezika,
d) domovnica (za hrvatske državljane),
e) putovnica (za strane državljane),
f) rodni list,
g) dokaz o uplati troška razredbenog postupka,
h) 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: 02-119191011.
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 (diploma 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 engleskog jezika,
e) domovnicu (hrvatski državljani),
f) putovnicu (strani državljani),
g) rodni list,
h) dokaz o uplati 120,00 kn za indeks. Uplata se vrši 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 02-119131011,
i) dvije fotografije (4x6 cm),
j) dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija u iznosu od 7.000,00 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 društvo znanja i
prijenos informacija " s pozivom na broj 02-128501011.
Nastava će se organizirati u prostorijama Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje TuĎmana 24i.
Podrobnije informacije o studiju mogu se dobiti na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru, Ulica
dr. Franje TuĎmana 24i, od voditeljice studija prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić (tel. 023 345 046; email: taparac@unizd.hr) i Marijane Tomić (tel. 023 345 054; e-mail: mtomic@unizd.hr).
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