
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

KLASA: 643-02/18-01/01 

URBROJ: 2198-1-79-10/18-04 

Zadar, 26. lipnja 2018. 

 

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. 76. st. 3. i čl. 77. st. 1., 2., 6. i 8. 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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17), 

čl. 54. st. 2. al. 5. u svezi čl. 116. st. 3. Statuta Sveučilišta u Zadru (Pročišćeni tekst, veljača 2018.) i čl. 

12. st. 4. Pravilnika o studijima i studiranju (Pročišćeni tekst, ožujak 2017., Izmjene i dopune, studeni 

2017.), na IX. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2017./2018. od 26. lipnja 

2018., donesena je odluka i raspisan 

O  D  L  U  K  A 
 

o raspisu natječaja za upis studenata. 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 

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019. 
 

 

 Raspisuje se natječaj za upis 15 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.), na Sveučilištu u Zadru, u akad. god. 

2018./2019. 
 

 Natječaj za upis 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.), na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019., sastavni je dio 

ove odluke i njoj se prilaže. 
 

 Natječaj za upis 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.), na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019., objaviti na 

mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unizd.hr/upisi-na-

sveuciliste/poslijediplomski/2018-2019. 
 

 Skraćeni natječaj objaviti u Jutarnjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Zadarskom listu i na 

mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unizd.hr/upisi-na-sveuciliste/poslijediplomski/2018-

2019. 
 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Rektorica 

 

 

 

Prof. dr. sc. Dijana Vican 

Odluku dostaviti:        

1. Kabinetu rektorice, 

2. Prorektorima/ci, 

3. Voditelju studija, 

4. Suvoditelju studija, 

5. Odjelu za povijest, 

6. Odjelu za geografiju, 

7. Uredu za poslijediplomske studije, 

8. Uredu za osiguravanje kvalitete, 

9. Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, 

10. Financijsko-računovodstvenoj i knjigovodstvenoj službi, 

11. Uredu pisarnice i pismohrane (arhivi). 
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