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Zadar, 1. veljače 2013. 

 
 

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. čl. 54. st. 2. t. 5. i 9. Statuta Sveučilišta u Zadru 

(pročišćeni tekst, veljača 2012.), a na prijedlog Vijeća međunarodnog združenog 

poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja, na IV. 

redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2012./2013. od 24. siječnja 2013., 

donesena je  

 
O D L U K A 

o raspisu natječaja za upis studenata na Međunarodni  

združeni poslijediplomski sveučilišni studij  

Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta 

u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za 

stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti  

iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

znanstveno polje sociologije 
 

 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij: 

    * završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij sociologije s prosjekom ocjena u 

studiju najmanje 4,0 ili prosjekom 3,0 i više uz uvjet objavljenog najmanje jednog (1) 

znanstvenog rada; ili 

    * završen srodni sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u području društvenih, 

humanističkih ili nekih drugih znanosti s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 uz uvjet 

objavljenog najmanje jednog (1) znanstvenog ili stručnog rada koji pokazuje sposobnost 

analize društvenih fenomena, te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita; ili 

   * završen magisterij znanosti u polju sociologije; ili 

   * završen magisterij znanosti u području društvenih, humanističkih ili nekih drugih znanosti 

s prosjekom ocjena u studiju najmanje 4,0 uz uvjet objavljenog najmanje jednog (1) 

znanstvenog ili stručnog rada koji pokazuje sposobnost analize društvenih fenomena, te uz 

uvjet polaganja razlikovnih ispita. 
 
 

Odluku o mogućim razlikovnim ispitima ili pak ranije zadovoljenim uvjetima koji se mogu 

priznati u okviru doktorskog studija, donosi Vijeće doktorskog studija.  
 
 

Trajanje studija (u punom radnom vremenu): 6 semestara (3 godine). 

Početak studija: ljetni semestar akademske godine 2012./2013. 

Sudjelovanje u studiju zahtjeva poznavanje engleskog jezika. 

Broj mjesta: 10 

Školarina po semestru: 8.353,00 kuna. 

Troškovi predviđene studentske mobilnosti pokrivaju se iz dostupnih stipendija ili osobnim 

sredstvima polaznika/ca. 
 
 

Pisanoj prijavi za natječaj potrebno je priložiti: 

-  životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti; 

-  presliku domovnice ili potvrde o državljanstvu (za strane državljane/ke); 

-  rodni list; 

-  diplomu o završenom studiju (ovjerena preslika) i dopunsku ispravu o studiju  

   (diploma supplement) ili potvrdu o ispitima položenim tijekom studija s izračunatom   

   prosječnom ocjenom; 



-  dokaz o poznavanju engleskog jezika; 

-  motivacijsko pismo s opisom znanstvenog interesa i mogućeg predmeta istraživanja u 

   grani sociologije regionalnog i lokalnog razvoja (do 3600 znakova); 

-  popis objavljenih radova i konferencijskih priopćenja (u slučaju radova koji    

   pristupnike/ce kvalificiraju za upis, potrebno je priložiti i presliku njihova cjelokupnog   

   teksta); 

-  dokaz o uplati troška razredbenog postupka u iznosu od 200,00kn; 

-  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 navođenje svrhe doznake "troškovi razredbenog postupka" i poziv na broj: 

02-11919. Pozivu na broj dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 
 

Prijave za upis predaju se neposredno na adresu: Sveučilište u Zadru, Služba za protokol, 

23000 Zadar, M. Pavlinovića bb, u roku 15 dana od objave natječaja s naznakom Odjel za 

sociologiju (za doktorski studij). 
 
 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 

 

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

razredbeni postupak pozvat će se na upis, po listi prioriteta s razredbenog postupka. 
 
 

Ako se na studij ne javi dovoljan broj pristupnika/ca, Sveučilište pridržava pravo neotvaranja 

studija u tekućoj akademskoj godini. 
 
 

Više obavijesti o studiju može se pronaći na sljedećoj poveznici: 

http://www.unizd.hr/sociologija/Doktorskistudij/tabid/3165/Default.aspx 
 

 

Natječaj je otvoren 15 dana od objavljivanja u Jutarnjem listu i Slobodnoj Dalmaciji. 
 
 

Informacije o natječaju mogu se dobiti na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Obala 

kralja Petra Krešimira IV br. 2, od tajnice Odjela Antonije Anić, dipl. oec., +385 (0)23/200-

637 e-mail: aanic@unizd.hr 

 

Rektor 

 

 

 

Prof. dr. sc. Ante Uglešić 

 

 

Odluku dostaviti:        

1. Rektoru, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Voditeljici studija, 

4. Odjelu za sociologiju, 

5. Službi poslijediplomskih studija, 

6. Tajniku poslijediplomskih studija, 

7. Financijsko-knjigovodstvenoj službi, 

8. Financijskoj tajnici, 

9. Uredu za međunarodnu suradnju, 

10. Uredu za primjenu ECTS-a, 

11. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

12. Službi za informatičku potporu, 

13. Studentskom zboru, 

14. Na oglasne ploče, 

15. Pismohrani. 
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