TROŠKOVI UPISA NA 1. GODINU STUDIJA
• redoviti studenti za upis i osiguranje s x-icom
250,00 kn
• redoviti s obvezom plaćanja (studenti koji su
već negdje studirali) 7.370,00 kn
• izvanredni studenti 7.370,00 kn
• strani državljani 22.110,00 kn

• cijena školarine iznosi 7.370,00 kn godišnje

• školarina se plaća u dvije jednake rate i to:
50% pri upisu u zimski semestar i 50% do 15.
prosinca tekuće godine.

RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS

(za studente koji nisu u sustavu državne mature)
Dokumentacija potrebna za upis:

a) domovnica ili drugi dokaz o hrvatskom
državljanstvu,
b) rodni list (hrvatski državljani),

c) svjedodžba o završnom ispitu i svjedodžbe
svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju
d) dokaz o uplati troškova razredbenog
postupka za svaki prijavljeni studij u iznosu
od 200,00 kn. Uplatnice se preuzimaju u
odjelnom tajništvu,
e) potvrda da pristupnik nije u radnom odnosu.
(za redovite studije)

SVEUČILIŠTE U ZADRU
POMORSKI ODJEL
DOKUMETI POTREBNI ZA UPIS
a) jedna fotografija,

b) potvrda o prebivalištu ili preslika osobne
iskaznice,
c) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i
izrade studentske iskaznice u iznosu 250,00 kn,
d) dokaz o uplati školarine za zimski semestar
izvanrednog studija, dokaz o uplati školarine
za redovne s obvezom plaćanja,
e) izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom
pregledu za pomorce (uvjerenje izdaje
specijalist medicine rada).

Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar
Tel: +385 23 311 092
+385 23 311 090
E-mail: pomorski@unizd.hr
www.unizd.hr/promet-pomorstvo

PREDDIPLOMSKI STUDIJ BRODOSTROJARSTVO
I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA

PREDDIPLOMSKI STUDIJ NAUTIKA I
TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA

DIPLOMSKI STUDIJ
ORGANIZACIJA U POMORSTVU

Nositelj studija

Nositelj studija

Nositelj studija

• Sveučilište u Zadru

• Sveučilište u Zadru

• Sveučilište u Zadru

Trajanje studija

Trajanje studija

Trajanje studija

• Tri godine (šest semestara) tijekom kojih se
stječe 180 ECTS bodova.

• Tri godine (šest semestara) tijekom kojih se
stječe 180 ECTS bodova.

• dvije godine (četiri semestra) tijekom kojih se
stječe 120 ECTS bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

• Sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/
baccalaurea) inženjer/ka brodostrojarstva i
tehnologije pomorskog prometa

• Sveučilišni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/
baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike.

• Sveučilišni magistar/magistra inženjer/inženjerka
pomorskog prometa

• mag. ing. naut.

• mag. ing. nav. traff.

Sadržaj studijskog programa

Sadržaj studijskog programa

-

-

stjecanje znanja i vještine iz područja brodskog
strojarstva, elektrotehnike i elektronike i
održavanja i upravljanja brodom.

stjecanje znanja i vještine iz područja navigacije,
rukovanja i slaganja tereta, kontrole postupaka
na brodu i brige za osobe na brodu.

sadržaj je usklađen sa zahtjevima suvremenog
tržišta rada i međunarodnim trendovima u
pomorstvu

-

-

studijski program usklađen je s odredbama
Međunarodne konvencije o standardima
izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže
pomoraca 1978, kako je izmijenjena i dopunjena
(STCW konvencije)

studijski program usklađen je s odredbama
Međunarodne konvencije o standardima
izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže
pomoraca 1978, kako je izmijenjena i dopunjena
(STCW konvencije)

studij ima interdisciplinarni karakter te obuhvaća
znanja iz područja menadžmenta, ekonomije,
prava, tehnologije, optimizacije u pomorstvu,
zaštite mora i morskog okoliša, itd.

-

njegovim završetkom omogućeno stjecanje
najviših zvanja u pomorstvu (Zapovjednik broda
na brodu većem od 3000 BT).

-

završenim studentima bit će omogućeno
zapošljavanje u tvrtkama čija je djelatnost vezana
za pomorstvo, odnosno u ustanovama koje su
odgovorne za upravljanje i realizaciju
pomorskih djelatnosti.

• mag. ing. nav. mech.
Sadržaj studijskog programa
-

-

njegovim završetkom omogućeno stjecanje
najviših zvanja u pomorstvu (Upravitelj stroja na
brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili
jačim).

SVEUČILIŠTE U ZADRU
POMORSKI ODJEL

