
ARHIVA – službene web stranice Odjela od 1. 10. 2011. – 31. 05. 2012. 

 

31.05.2012. TEMELJI UZGOJA BILJA - 2. kolokvij i kolokvij iz vježbi će biti održani u 
petak 8. lipnja 2012., s početkom u 8.00h u dvorani DHM-a. 

31.05.2012. OSNOVE BIOLOGIJE I ANATOMIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA. U srijedu 6.6.2012 

u dvorani DHM-a s početkom u 8:00h održat će se vježbe na modelima domaćih 

životinja. Od 9-12:00h održat će se predavanja.  

31. 05. 2012. Pozivamo vas na znanstveno-stručno predavanje Ptičja gripa i SARS: 

iskustva virologa sa izbijajućim zarazama na sučelju ljudi i životinja. Predavanje će 

održati Dr. Ellen Collisson, profesorica Western University of Health Sciences, Pomona, 

USA. Predavanje će se održati u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru 6. lipnja 2012. s 

početkom u 12:00 sati. Plakat. 

29. 05. 2012. LJEKOVITO BILJE – Kolokvij iz ljekovitog bilja će se održati u petak 8. 
lipnja 2012., u 16.00 sati, u učionici u DHM-u. 

29. 05. 2012. ZAŠTITA ZDRAVLJA - Sutra, u srijedu, 30. svibnja, nastava počinje u 11 
sati. 

25. 05. 2012. TAJNIŠTVO - Pozivaju se svi studenti prve i druge godine studija 

Primijenjene ekologije u poljoprivredi na sastanak s pročelnikom i voditeljem stručne 

prakse u četvrtak, 31. svibnja u 11 sati u učionici DHM. Teme sastanka su terenska 

nastava i stručna praksa. Molimo studente da prije dolaska pročitaju Pravilnik o stručnoj 
praksi. 

23. 05. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE - Sutra, u četvrtak, 24. svibnja, nastava će početi u 

12 sati u učionici u Novom kampusu. U petak, 25. svibnja, nastava će početi u 9 sati u 

učionici u DHM. 

23. 05. 2012. - EKONOMIKA I AGRARNA POLITIKA - Ako žele, studenti mogu izaći na 

predrok u petak 1. 6. u 15 sati, kojeg nije potrebno posebno prijavljivati putem ISVU 

sustava. Prvi ispitni termin, najavljen za petak 15. 6. pomiče se na subotu 16. 6. u DHM 
učionici s početkom u 17 sati.  

23. 05. 2012. - PČELARSTVO - Prvi kolokvij će se ponoviti 28. 5. 2012. u 18 sati. 

23. 05. 2012. - TEMELJI UZGOJA BILJA - sutra, u četvrtak, 24. 5. neće se održati nastava 

iz ovog predmeta. 

23. 05. 2012. - ZAŠTITA ZDRAVLJA - sutra, u četvrtak, 24. 5. nastava će se održati od 
12 do 14 sati u učionici DHM. 

23. 05. 2012. - TAJNIŠTVO - Ispravka obavijesti o isplati školarina: studenti mogu podići 
novce na blagajni Sveučilišta počevši od četvrtka 24. svibnja od 10 sati. 

22. 05. 2012. - PRAKTIČNA NASTAVA - Datum praktične nastave se pomiče na 
ponedjeljak 4. lipnja. 

22. 05. 2012. - PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA - Danas, 22. svibnja, predavanje počinje u 

16:30. 

http://www.unizd.hr/Portals/45/ECollison%20plakat.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/pravilnik%20strucna%20praksa.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/pravilnik%20strucna%20praksa.pdf


22. 05. 2012. - TAJNIŠTVO - Studenti prve godine studija Primijenjene ekologije u 

poljoprivredi koji imaju pravo na povrat školarine, mogu podići novce na blagajni 

Sveučilišta u zgradi Rektorata, počevši od srijede 23. svibnja 2012. Radno vrijeme 

blagajne je od 9 do 15 sati (pauza 12-12:30). Potrebno je ponijeti indeks i osobnu 

iskaznicu. Popis studenata. 

21. 05. 2012. PRAKTIČNA NASTAVA za studente prve i druge godine održat će se u 

utorak 5. lipnja ponedjeljak, 4. lipnja 2012. Organiziranim prijevozom kreće se iz Zadra u 

8 sati ujutro s parkirališta u Novom kampusu, na cjelodnevnu nastavu na terenu u 

Centru za samoodrživost u Velikoj Plani u Lici. Povratak je u večernjim satima, a 

predviđen je ručak za sve studente. Praktična nastava je obavezna za redovite 

studente prve i druge godine. Izvanredni studenti mogu ići na praktičnu nastavu ako 

žele, te se u tom slučaju moraju prijaviti u tajništvo radi rezervacije smještaja u 

autobusu najkasnije do ponedjeljka 28. svibnja. Redovni studenti su obavezni potvrditi 

svoje sudjelovanje na nastavi prijavom u tajništvo, također do ponedjeljka 28. svibnja. 
Prijava se može napraviti e-mailom, telefonom ili osobnim dolaskom. 

18. 05. 2012. TAJNIŠTVO - Stručno vijeće Odjela donijelo je na posljednjoj sjednici 

Pravilnik o izradi i obrani završnog rada kojeg možete vidjeti ovdje. Obrazac za prijavu 
teme završnog rada popunjava se u računalu i može se preuzeti ovdje. 

18. 05. 2012. TAJNIŠTVO - Stručno vijeće Odjela donijelo je na posljednjoj sjednici 

Pravilnik o stručnoj praksi kojeg možete vidjeti ovdje. Za voditelja stručne prakse 

imenovan je Ivan Župan, dipl. ing. Studenti IV. semestra će uskoro biti pozvani na 
uvodno predavanje o stručnoj praksi koje će održati voditelj.  

17. 05. 2012. LJEKOVITO BILJE - Izlaganje seminara u ponedjeljak, 21. svibnja 2012. 
počinje u 16.30. Redoslijed izlaganja pogledajte ovdje. 

16. 05. 2012. ZAŠTITA ZDRAVLJA - Rezultate I. kolokovija iz kolegija Zaštita zdravlja i 

etologija domaćih životinja možete pogledati ovdje. 

15. 05. 2012. OSNOVE GENETIKE I TEHNIKE OPLEMENJIVANJA BILJA - Iduće predavanje 

koje će održati prof. Beljo će biti u ponedjeljak 28. 05. od 13 do 16 sati i u utorak 29. 05. 
2012. od 9 do 12 i od 14 do 16 sati. Sva predavanja će se održati u DHM učionici.  

14. 05. 2012. - TAJNIŠTVO - Počele su prijave ispita za ljetni ispitni rok putem ISVU 

Studomata. Krajnji rok za prijavu ispita je 6 dana prije ispita, a za odjavu 3 dana prije 

ispita. U slučaju problema s prijavom ispita javiti se treba u tajništvo, osobno, e-mailom 
ili telefonom. 

11. 05. 2012. - PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA - Rezultate kolovija možete vidjeti ovdje. 

09. 05. 2012. - TAJNIŠTVO - U četvrtak, 10. svibnja, tajništvo sa studentima radi ujutro 
od 9 do 12 sati. 

04. 05. 2012. - LJEKOVITO BILJE - Popis tema seminara možete vidjeti ovdje. Kolokvij iz 

Ljekovitog bilja (dio morfologija i ekologija) održat će se 21. svibnja u učionici DHM s 

početkom u 14 sati. 

04.05.2012. - OSNOVE BIOLOGIJE, ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE - Prvi kolokvij održati će 
se u srijedu 9.5. u dvorani DHM-a u 9:00h. 

04. 05. 2012. - OSNOVE GENETIKE S TEHNIKAMA OPLEMENJIVANJA BILJA - U 

ponedjeljak 7. svibnja od 13 do 16 sati, te u utorak 8. svibnja od 9 do 13 sati održat će 

http://www.unizd.hr/Portals/45/popis%20studenata%20povrat%20skolarine.pdf
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo/OOdjelu/Pokusnadobra/Centarzasamoodr%C5%BEivost/tabid/2762/Default.aspx
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2424
http://www.unizd.hr/Portals/45/pravilnik%20o%20izradi%20zavrsnog%20rada.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/obrazac%20tema%20zavrsnog%20rada.doc
http://www.unizd.hr/Portals/45/pravilnik%20strucna%20praksa.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/Ljekovito%20bilje%20Redoslijed%20izlaganja%20seminara.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/zz/Rezultati%20I.%20kol.%20Z.Z..pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/ljetni%20ispitni%20rok%202012.pdf
https://www.isvu.hr/studomat/prijava
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2424
http://www.unizd.hr/Portals/45/MEH_rezultati%20kolokvija_08052012.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/Ljekovito%20bilje%20teme%20seminara.pdf


se predavanja u DHM učionici. 
 

04. 05. 2012. - MEDITERANSKE ŠUMSKE KULTURE - Rezultati prvog kolokvija mogu se 

vidjeti ovdje.  
 

02. 05. 2012. TAJNIŠTVO - U četvrtak, 3. svibnja 2012., tajništvo ne radi sa studentima. 

 

02. 05. 2012. ISHRANA BILJA - Predavanje 4. svibnja će se održati u DHM s početkom u 

16 sati. 

 

27. 04. 2012. MATEMATIKA - Pismeni ispit položile su Tereza Kardum i Andreja Mustać.  

Molimo slijedeće studente da dođu na uvid ispita u srijedu, 2. svibnja u 15 sati: 

1. Helena Babačić 

2. Ivan Troskot 

3. Krešimir Grzunov 

4. Jure Mrkić 

5. Filip Ladiš 

6. Tea Mazić 

7. Roko Barešić 

8. Matej Vazgreč 

9. Antonio Grbić 

 

26. 04. 2012. OSNOVE GENETIKE - Iduće predavanje će se održati u petak, 04. 05. 

2012. od 9 do 13 sati u DHM-u. 

 

24. 04. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE MEDITERANSKIH EKOSUSTAVA - U četvrtak, 26. 

travnja, predavanje će se održati u učionici u DHM s početkom u 14 sati. 

 

20. 04. 2012. OPĆA PEDOLOGIJA - Zbog obaveza nastavnice, idući tjedan se predavanje 

neće održati u srijedu 25. travnja, već se premješta na 23. travnja (ponedjeljak) u DHM 

od 18 do 21 sat. 

 

18. 04. 2012. TAJNIŠTVO - Idući tjedan (23. - 27. 04.) će bez obzira na izvanredni ispitni 

rok nastava biti održana po rasporedu, ukoliko s predmetnim nastavnikom nije drugačije 

dogovoreno.  

 

18. 04. 2012. EKONOMIKA I AGRARNA POLITIKA- 19. travnja, nastava će biti održana u 

dvorani DHM, s početkom u 18h. 

 

18. 04. 2012. TEMELJI UZGOJA BILJA - 19. travnja, nastava će biti održana s početkom u 

9 umjesto u 12h. 

 

17. 04. 2012. OSNOVE BOTANIKE i BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE - Ispiti će se održati 

26. 04. u dvorani 111 u Novom kampusu s početkom u 12 sati. 

 

17. 04. 2012. OSNOVE BIOLOGIJE, ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE - U srijedu 25. 04. 

predavanje će početi u 11 sati. 

 

17. 04. 2012. OSNOVE FIZIOLOGIJE BILJA I ZAŠTITA BILJA - Ispiti će se održati 25. 04. 

s početkom u 9 sati. 

 

16. 04. 2012. MEDITERANSKE ŠUMSKE KULTURE - 16. i 17. travnja neće se održati 

predavanja. 

 

12. 04. 2012. TAJNIŠTVO - Odluka Stručnog vijeća Odjela o uvjetima upisa u višu godinu 

studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi, iz akad. god. 2011./12. u akad. god. 

2012./13. dostupna je ovdje. 

http://www.unizd.hr/Portals/45/Med%20sumske%20kulture_rezultati%20kolokvija_1.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/odluka%20uvjeti%20upisa%202012-13.pdf


 

12. 04. 2012. TAJNIŠTVO - Studenti koji žele izaći na izvanredni ispitni rok u travnju, 

dužni su ispite pravovremeno prijaviti putem ISVU studomata. 

 

11. 04. 2012. TAJNIŠTVO - Dr. sc. Jure Beljo održat će nastupno predavanje u utorak 

17. travnja 2012. u DHM u 8 sati, na temu "Porijeklo kultiviranog bilja". Nastupno 

predavanje održava se pred nastavnicima, studentima i drugim zainteresiranim osobama. 

Za studente druge godine prisustvovanje je obavezno, a savjetuje se dolazak i 

studentima prve godine. Opširnije.  

 

11. 04. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE MEDITERANSKIH EKOSUSTAVA - Obavijest o 

seminarima možete pogledati ovdje. 

 

06. 04. 2012. ZAŠTITA ZDRAVLJA I ETOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - Molimo studente 

da 10. travnja u 7:00 sati budu na parkiralištu u Novom kampusu radi odlaska na 

terensku nastavu. Također, 11. i 12. travnja neće biti nastave iz kolegija Zaštita zdravlja 

i Osnove anatomije i fiziologije domaćih životinja. 

 

05. 04. 2012. TAJNIŠTVO - Dr. sc. Janja Filipi održat će nastupno predavanje u srijedu. 

11. travnja 2012., na temu "Pčelinji proizvodi - med". Nastupno predavanje održava se 

pred nastavnicima, studentima i drugim zainteresiranim osobama. Za studente druge 

godine prisustvovanje je obavezno. Opširnije. 

 

04. 04. 2012. TEMELJI UZGOJA BILJA - 5. travnja, nastava će biti održana s početkom u 

9.00 umjesto u 12.00h. 

 

03. 04. 2012. TAJNIŠTVO - 5. travnja, na Veliki četvrtak, tajništvo radi sa studentima od 

9 do 12 sati. 

 

03. 04. 2012. PEDOLOGIJA - rezultate 1. kolokvija možete pogledati ovdje. Usmeni dio 

kolokvija održati će se u četvrtak, 5. travnja 2012. u 18:00 u DHM-u.  

 

27. 03. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE MEDITERANSKIH EKOSUSTAVA - 6. travnja (Veliki 

petak) neće se održati predavanje iz ovog predmeta. Umjesto toga, predavanje će se 

održati 4. travnja (u srijedu) od 12 do 16 sati u DHM. U četvrtak, 5. travnja, predavanje 

će se održati kao što je i najavljeno prema rasporedu, od 12 do 16 sati u učionici 111 u 

Novom kampusu.  

 

26. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Roko Barešić, Antonio Grbić i Iva Jureško neka se jave 

osobno u tajništvo, radi potpisivanja ugovora o studiranju. 

 

26. 03. 2012. BIOKEMIJA - Termin izvanrednog ispitnog roka za studente druge godine 

je promijenjen. Ispit će se održati 23. travnja u 12 h u dvorani DHM. 

 

21. 03. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE MEDITERANSKI EKOSUSTAVA - Teme i raspored 

nastave za predmet možete vidjeti ovdje. Četvrtkom će nastava biti u dvorani 111 u 

Novom kampusu od 12 do 16 sati, a petkom u DHM-u od 9 do 16 sati. 

 

20. 03. 2012. TAJNIŠTVO - U organizaciji Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu 

Sveučilišta u Zadru u četvrtak, 22. ožujka 2012., s početkom u 18 sati, prof. dr. sc. N. 

Ridler sa Sveučilišta New Brunswick, Kanada, održat će predavanje pod naslovom 

Integralna akvakultura riba i školjkaša kao strateška opcija za uzgajivače? - primjer iz 

Kanade. Poziv. 

 

20. 03. 2012. - EKONOMIKA I AGRARNA POLITIKA - Iduće predavanja održat će se u 

Novom kampusu u četvrtak, 22. 03. 2012., od 13 do 16 sati, učionica 111. 

http://www.unizd.hr/Portals/45/beljo%20nastupno.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/zoologija/seminar_Zoologija.doc
http://www.unizd.hr/Portals/45/obavijest%20nastupno%20Filipi.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/REZULTATI.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Botanika/Predavanja%20zoologija.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/0/pdf/poziv_20120320.pdf


 

16. 03. 2012. TAJNIŠTVO - U ponedjeljak, 19. 03. 2012. tajništvo ne radi sa studentima. 

15. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Studenti koji dosada nisu otvorili AAI elektronički identitet 

(korisničko ime, šifru i e-mail adresu) iste mogu preuzeti u tajništvu u radnom vremenu 
predviđenom za rad sa studentima. 

14. 03. 2012. MATEMATIKA - Pismeni ispit položila je Mihaela Stojak. Usmeni će se 
održati u petak, 16. 03. u 9 sati.  

13. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Pozivaju se studenti Odjela ekologije, agronomije i 

akvakulture na predavanje Okolišna obnova, zeleni urbanizam i postmoderni pejzaži, 

koje će se održati u srijedu 14. ožujka 2012., u 19 sati u Multimedijalnoj dvorani na 
Novom kampusu. Više. 

12. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Popis odobrenih državnih stipendija za 2012. godinu možete 

vidjeti ovdje. Dobitnici stipendija trebaju doći potpisati ugovor o stipendiranju u tajništvo 

između 13.-15. ožujka. 

12.3.2012. OSNOVE BIOLOGIJE, ANATOMIJE I FIZIOLOGIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - 
Predavanja se odgađaju za četvrtak 15.3. od 15-17h u DHM-u 

09. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Studenti koji nisu iz Zadra i žele se upisati kod nekog 

liječnika opće medicine, mogu se upisati kod Nives Grbić Rimanić, dr. med., na adresi 

Poljana Pavla Pavlovića bb (blizu caffe bara Arkada). Upis se vrši osobno uz predočenje 

zdravstvene iskaznice. Radno vrijeme ordinacije: ponedjeljak, srijeda i petak -u jutarnjoj 
smjeni, a utorak i četvrtak u poslijepodnevnoj smjeni. 

09. 03. 2012. ZAŠTITA ZDRAVLJA I ETOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - Prvo predavanje 
održat će se u ponedjeljak 12. 03. u 8:00 sati u DHM-u 

07. 03. 2012. TAJNIŠTVO - Sistematski pregledi redovitih studenata prve godine studija 

Primijenjene ekologije u poljoprivredi provodit će se 22. ožujka 2012. godine ujutro od 8 

do 12 sati u školskoj ambulanti OŠ Šime Budinića. Tel. br. ambulante: 305 436. Studenti 

su sa sobom dužni donijeti zdravstvenu iskaznicu i indeks radi evidencije. Oni studenti 

koji su prošle godine oabvili pregled, nisu dužni to učiniti ove godine. Sistematski pregled 

je obvezan preventivni pregled. 

02. 03. 2012. EKONOMIKA I AGRARGNA POLITIKA - Predavanja iz ovog predmeta 

počinju u petak, 9. 03. 2012. 

02. 03. 2012. OSNOVE ZOOLOGIJE - Predavanja iz ovog predmeta počinju 29. 03. 2012. 

29. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Odluku Senata o izmjenama Odluke o školarini redovitih 

studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog studija i stručnih studija koji participiraju u plaćanju školarine u akad. 
god. 2011./12. možete vidjeti ovdje. 

29. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Odluku Senata o izmjenama Odluke o školarini izvanrednih 

studenata preddiplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija u akad. god. 2011./2012. 
možete vidjeti ovdje. 

29. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Odluku Senata o statusu studenata Primijenjene 

ekologije u poljoprivredi možete vidjeti ovdje. Povrat školarine studentima koji na to 
imaju pravo prema ovoj odluci, izvršit će se nakon uplate MZOS-a na račun Sveučilišta. 

http://www.unizd.hr/Portals/45/POZIV-predavanje-FB.pdf
http://www.mzos.hr/datoteke/studstip/Zadar/0269.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/upisi_11_12/pds/odluke/2011_12_ekologija_odluka_izmjeni_skolarine_r_studenata.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/Odluka%20o%20izmjenama%20Odluke%20o%20%C3%85%C2%A1kolarini%20izvanrednih%202011-12.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/Odluka%20o%20izmjenama%20Odluke%20o%20%C3%85%C2%A1kolarini%20izvanrednih%202011-12.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/2011-2012%20-%20Odluka%20o%20statusu%20studenata%20Primijenje%20ekologije%20u%20poljoprivredi.pdf


29. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Pozivamo vas na Erazmus informativni dan koji će se održati 

u ponedjeljak, 5. ožujka 2012. godine u 13 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta. Program. 

29. 02. 2012. IZ ODJELA - Pozivamo vas na predstavljanje knjige "Bilinar cvjetnjača 

hrvatske flore s ključem za određivanje bilja", autora prof. dr. sc. Joze Rogošića. 

Predstavljanje će se održati u srijedu 7. ožujka 2012. u 12 sati u Svečanoj dvorani 
Sveučilišta. Plakat. Pozivnica. 

29. 02. 2012. MEDITERANSKE ŠUMSKE KULTURE - Predavanja će početi u utorak 6. 

ožujka u 14 sati (DHM). 

29. 02. 2012. PČELARSTVO - Predavanja će početi u četvrtak 8. ožujka u 9 sati (DHM). 

28.02.2012. PEDOLOGIJA - predavanja će započeti sutra, 29.02.2012. u 16:00 h u DHM-
u. Predavanja su obavezna. 

27. 02. 2012. BIOKEMIJA - U ponedjeljak, 5. ožujka, biti će nadoknada 1 sata predavanja 
iz Biokemije. Predavanja i seminari održat će se od 10 do 14 sati. 

24. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Popis odobrenih državnih stipendija za Sveučilište u Zadru 
možete vidjeti ovdje. 

23. 02. 2012. ZAŠTITA ZDRAVLJA I ETIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA - Predavanja se 

odgađaju se za dva tjedna - do 14.3. 2012 

23. 02. 2012. OSNOVE BIOLOGIJE I ANATOMIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA - Predavanja se 

odgađaju se za dva tjedna - do 12.3. 2012 

23. 02. 2012. LJEKOVITO BILJE - Predavanja iz ovog predmeta će početi u ponedjeljak, 

5. 03. 2012. 

 

23. 02. 2012. ISHRANA BILJA - Predavanja će početi u petak, 2.03.2012. u 16:00 h u 

DHM-u. Predavanja su obavezna.  

 

23. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Raspored predavanja za II. i IV. semestar možete vidjeti 

ovdje. 

 

22. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Studenti druge godine (redovni i izvanredni) trebaju 

najkasnije do ponedjeljka ujutro (27.2.) poslati e-mail u tajništvo Odjela s obavijesti koji 

smjer odabiru u četvrtom semestru i koje izborne predmete s odjela upisuju. Red 

predavanja za četvrti semestar možete vidjeti ovdje. O početku upisa, studenti će biti 

naknadno obaviješteni. 

 

22. 02. 2012. MATEMATIKA - Izvanredni pismeni ispit održat će se 12. 03. 2012. u 15 

sati u Novom kampusu, dvorana 117. Ispit nije potrebno prijavljivati. 

 

22. 02. 2012. MATEMATIKA - Pismeni ispit iz matematike, održan 20. 02., položili su: 

Marin Kolega, Josip Pavlica,Iva Radović i Matea Surać. Navedeni studenti trebaju doći na 

usmeni ispit u četvrtak 23. 02. 2012. u 10 sati. Mole se studenti Matej Vazgeč, Helena 

Babačić, Mihaela Stojak i Jure Mrkić da dođu na uvid ispita u četvrtak 23. 02. 2012. u 10 

sati. 

 

22. 02. 2012. AGROKLIMATOLOGIJA - Rezultate 2. ispitnog termina i predložene ocjene 

možete vidjeti ovdje. Studenti mogu vidjeti ispite u petak 24. 02. u 17 sati, a tada će biti 

i upis ocjena. U istom terminu će nositelj predmeta prof. dr. sc. J. Faričić potpisivati 

indekse.  

http://www.unizd.hr/Portals/45/ERASMUS%20INFORMATIVNI%20DAN%20program.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/plakat_ROGOSIC-knjiga.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/pozivnica_ROGOSIC-knjiga.pdf
http://www.mzos.hr/datoteke/studstip/Zadar/0269.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/red%20predavanja/Raspored%20predavanja%20II%20i%20IV%20semestar%202011-12.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/red%20predavanja/red%20predavanja%20IV%20semestar%202011-12.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati%20ispita%20iz%20Agroklimatologije%2021022012.pdf


 

21. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Provedite semestar ili dva na inozemnom sveucilistu, uz 

stipendiju - objavljen je Natječaj za studente, nastavnike i nenastavno osoblje u okviru 

programa Erasmus za akademsku godinu 2012./2013. Sveučilište ima potpisano 

više ugovora o međunarodnoj suradnju, između ostalih i sa Sveučilištem u Teramu 

(Italija), studijem Poljoprivrede i šumarstva. Više  

 

21. 02. 2012. OSNOVE BOTANIKE - Dodatni termin, na kojeg mogu izaći studenti koji ne 

polože ispit 22. veljače, održat će se 29. veljače s početkom u 10 sati u DHM (pismeni i 

usmeni). Prijava ispita kod tajnice odjela, najkasnije u ponedjeljak 27. veljače. Studenti 

se mogu prijaviti e-mailom ili telefonom. 

 

21. 02. 2012. BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE - Dodatni termin, na kojeg mogu izaći 

studenti koji ne polože ispit 22. veljače, održat će se 29. veljače s početkom u 12 sati u 

DHM (pismeni i usmeni). Prijava ispita kod tajnice odjela, najkasnije u ponedjeljak 27. 

veljače. Studenti se mogu prijaviti e-mailom ili telefonom. 

 

15. 02. 2012. OSNOVE BOTANIKE - Drugi ispitni termin (pismeni) iz ovog predmeta 

održat će se 22. veljače 2012. s početkom u 12 sati. 

 

15. 02. 2012. OSNOVE BOTANIKE - Rezultati pismenog ispita održanog 8. veljače 

dostupni su ovdje. Pravo izlaska na usmeni imaju oni koji su ostvarili više od 50%. 

Usmeni ispit će se održati u srijedu 22. veljače u 12 sati.  

 

15. 02. 2012. BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE - Drugi ispitni termin (pismeni) iz ovog 

predmeta održat će se 22. veljače 2012. s početkom u 10 sati. 

 

15. 02. 2012. BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE - Rezultati pismenog ispita održanog 8. 

veljače dostupni su ovdje. Pravo izlaska na usmeni imaju oni koji su ostvarili više od 

50%. Usmeni ispit će se održati u srijedu 22. veljače u 10 sati.  

 

08. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Objavljen je natječaj za studentske projekte koje financira 

Studentski zbor. Više možete doznati na tribini u petak 10. 02. u velikoj dvorani u DHM, s 

početkom u 14 sati. Više ovdje. 

 

08. 02 2012. TAJNIŠTVO - Obavijest o upisu stranih jezika u Centru za strane jezike i 

početku nastave u ljetnom semestru, nalazi se ovdje. Studenti koji se upisuju u 2. 

semestar, dužni su upisati Engleski jezik struke II, prema Redu predavanja za 2. 

semestar. Studenti koji se ne upišu u Centru za strane jezika do predviđenog datuma, 

neće moći naknadno se upisati. 

 

08. 02. 2012. MATEMATIKA - Pismeni ispit iz matematike, odrzan 6. veljače, nije nitko 

položio. Molimo studentice Gabrijela Kuštera i Marina Kolega da se jave profesorici Ljiljani 

Zekonović-Korona. 

 

08. 02. 2012. AGROKLIMATOLOGIJA - Rezultate ispita održanog 7. veljače možete vidjeti 

ovdje. Studenti koji su položili Agroklimatologiju putem kolokvija trebaju doći u petak 10. 

veljače u 17 sati u DHM zbog upisa ocjene. 

 

06. 02. 2012. FIZIOLOGIJA BILJA - Upis ocjene iz Fiziologije bilja odgađa se, jer 

nastavnik nije u mogućnosti doputovati u Zadar zbog vremenskih nepogoda. O novom 

terminu studenti će biti na vrijeme obaviješteni putem weba. 

 

06. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Uprava Sveučilišta donijela je odluku o produljenju ispitnog 

roka zbog vremenskih nepogoda. Odluka je objavljena na naslovnici weba unizd. 

Studenti, koji nisu mogli pristupiti ispitu zbog vremenskih nepogoda, trebaju se javiti 

predmetnom nastavniku e-mailom ili osobno, koji će im odrediti zamjenski termin za 

http://www.unizd.hr/Me%C4%91unarodnasuradnja/Erasmus/ErasmusNatje%C4%8Daj/tabid/2862/Default.aspx
http://dl.dropbox.com/u/61372000/Osnove%20botanike_Pismeni%20rok%20%2008%2002%202012.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Biljnogeografske_Pismeni%20rok%2008%2002%202012.pdf
http://www.unizd-zbor.hr/category/novosti
http://www.unizd.hr/Obavijesti/tabid/1248/Default.aspx
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati%20ispita%20iz%20Agroklimatologije%200702.pdf
http://www.unizd.hr/


ispit, a koji se temeljem odluke uprave treba održati najkasnije do 2. ožujka. U ISVU 

sustavu se za ovakve slučajeve neće otvarati posebni ispitni termini, pa ih stoga studenti 

ne mogu i ne trebaju posebno prijavljivati, već će se ocjena unijeti u redovni termin 

kojeg su studenti prijavili, ali zbog vremenske nepogode nisu izašli. 

 

03. 02. 2012. TAJNIŠTVO - Zamolbe za priznavanje ispita i ECTS bodova stečenih na 

prethodnom studiju predaju se najkasnije do 15. veljače 2012. godine ECTS 

koordinatorici dr. sc. M. Brkljača, zajedno s ovjerenim prijepisom ocjena, preslikom 

starog indeksa i opisima predmeta za koje se traži priznavanje. Nakon toga datuma, 

zamolbe te vrste neće se primati.  

 

03. 02. 2012. BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE... - Na usmeni ispit imaju pravo izaći 

studenti koji u oba kolokvija imaju prolaznost preko 50%. Ostali moraju pristupiti 

pismenom ispitu. Termin ispita je promijenjen: Umjesto u 15 sati, usmeni i pismeni 

ispit održat će se u 10 sati, 8. 2. 2012. Rezultate oba kolokvija možete vidjeti ovdje. 

 

02. 02. 2012. OSNOVE BOTANIKE - Na usmeni ispit imaju pravo izaći studenti koji u sva 

tri kolokvija imaju prolaznost preko 50%. Ostali moraju pristupiti pismenom ispitu iz 

cijelog gradiva. Pismeni i usmeni ispit održat će se prema rasporedu, 8. i 22. veljače u 

13:00 u DHM. Rezultate sva tri kolokvija možete vidjeti ovdje.  

 

31. 01. 2012. TAJNIŠTVO - Kako bi se izbjegle nepotrebne gužve i dugo čekanje, molim 

redovite studente da dolaze u tajništvo u jutarnjim terminima (pon, sri, pet 9-12), jer su 

poslijepodnevni termini (ut, čet, 13-15:30) predviđeni za rad s izvanrednim studentima. 

 

31. 01. 2012. TAJNIŠTVO - Odlukom Senata Sveučilišta u Zadru od 25. siječnja 2012. 

godine, Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja izmijenio je naziv u ODJEL ZA 

EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU.  

 

31.01.2012. - BIOKEMIJA. Rezultate za vježbu 4. i konačne ocjene praktikuma možete 

pogledati ovdje. 

 

27. 01. 2012. - TAJNIŠTVO - U utorak, 31. siječnja 2012., tajništvo radi sa studentima u 

jutarnjem terminu (9-12 h). 

 

26. 01. 2012. - OSNOVE BOTANIKE. - Predavanja u PDF-u možete preuzeti ovdje: Biljna 

sistematika, Sistematika-uvod, Sistematika-I, Sistematika-II  

 

26. 01. 2012. - AGROKLIMATOLOGIJA. Rezultate drugog kolokvija i predložene konačne 

ocjene možete vidjeti ovdje.  

 

25.01.12. - BIOKEMIJA. Rezultate vježbe 3. Izolacija DNK za grupu 1. možete pogledati 

ovdje.  

 

25. 01. 2012. - TAJNIŠTVO - Molim slijedeće studente da mi se jave na telefon (200 697) 

ili dođu u tajništvo: Ante Duka, Tanja Goja Perić, Maja Perić i Vera Caban. 

 

23.01.2012. - BIOKEMIJA. Rezultate vježbe 3. Izolacija DNK za grupu 2. možete 

pogledati ovdje. Napomena: prisustovanje na vježbama u utorak 24.1. je obavezno za 

sve studente iz grupe 1. 

 

19. 01. 2012. - ZAŠTITA BILJA - rezultate 2. kolokvija (Herbologija i Fitofarmacija) 

možete pogledati ovdje. 

 

18. 01. 2012. Pozivaju se svi studenti studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi na 

sastanak s pročelnikom i tajnicom Odjela, koji će se održati u utorak 24. siječnja 2012. 

u prostoriji u DHM-u s početkom u 18:15 sati. Sastanku ne moraju prisustvovati studenti 

http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Biljnogeografske-rezultati%20kolokvija_1%20i%202.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Osnove%20botanike_rezultati%20kolokvija_1%202%203.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati_vj4&konacno.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/BILJNA%20SISTEMATIKA.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/BILJNA%20SISTEMATIKA.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Botanika/Sistematika_Uvod.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Botanika/Sistematika-I.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Botanika/Sistematika-II.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati%20drugog%20kolokvija%20iz%20Agroklimatologije%20i%20ocjene.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati_vj3b.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati_vj3.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/kristijan/Rezultati%20kolokvija%202..pdf


2. godine koji u to vrijeme imaju laboratorijske vjezbe iz Biokemije. 

 

17. 01. 2012. Predavanje iz Osnova botanike održat će se 18. siječnja 2012. s početkom 

u 13:30 sati. 

 

17. 01. 2012. OSNOVE BOTANIKE- Sljedeći studenti imaju obvezu nadoknaditi vježbe iz 

Osnova botanike: Stipe Bralić, Vera Caban, Krešimir Dunatov, Šime Klanac, Šime 

Matešić, Luka Miočić, Tomislav Perica, Marina Rados, Nikola Tokić, Mario Vičević, 

Anamarija Zekić, Jure Zrilić. Svi koji su na listi, a nisu dobili zadatak za nadoknadu, 

trebaju se javiti voditeljici vježbi Marineli Borina putem e-maila na adresu 

mborina@unizd.hr ili ostaviti svoje kontakt podatke kod odjelne tajnice. 

 

17. 01. 2012. Drugi kolokvij iz Agroklimatologije održat će se 25 siječnja 2012. u Novom 

kampusu u učionici 33 s početkom u 17 sati.  

 

16. 01. 2012. - BIOKEMIJA. Rezultate za vježbu 2. možete pogledati ovdje. 

 

16. 01. 2012. Molimo studente da u razdoblju od 17. do 31. siječnja ispune studentsku 

anketu putem Studomata, s ciljem evaluacije nastavnog procesa i rada nastavnika. 

Studenti koji još uvijek nemaju šifru za Studomat, mogu je podići u tajništvu u radnom 

vremenu predviđenom za rad sa studentima.  

 

11. siječnja 2012. Tajništvo ne radi u četvrtak, 12. siječnja 2012. 

 

10. siječnja 2012. Osnove botanike: Mole se sljedeći studenti da se jave na e-mail adresu 

mborina@unizd.hr i ostave svoju e-mail kontakt adresu ili da se jave na broj telefona 200 

619 kako bi im se mogla poslati obavijest o obvezama nadoknade neodrađenih vježbi iz 

Osnova botanike: Krešimir Dunatov, Šime Klanac, Šime Matešić, Tomislav Perica i Mario 

Vičević.  

 

9. siječnja 2012. U petak, 13. siječnja 2012. neće se održati predavanja iz Osnova 

kemije zbog službenog puta nastavnice. 

 

5. siječnja 2012. Popis seminarskih radova iz Osnova botanike možete vidjeti ovdje. 

 

3. siječnja 2012. Nastava iz Osnova botanike i Biljnogeografskih značajki vegetacije Med. 

područja neće se održati u ovome tjednu. Iduće predavanje održat će se u sljedećem 

tjednu, prema rasporedu. 

 

23. 12. 2011. Tajništvo Odjela za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja počinje s 

radom sa studentima od 4. siječnja 2012. godine, u terminima: 

- ponedjeljak, srijeda i petak: 9:00 - 12:00 h 

- utorak i četvrtak: 13:00 - 15:30 h 

Adresa i kontakti tajništva dostupni su ovdje. 

 

23. 12. 2011. Rezultate kolokvija br. 2 iz Osnova botanike možete vidjeti ovdje. 

 

22. 12. 2011. Raspored ispita za zimski ispitni rok 30. 1. - 24. 2. 2012. možete vidjeti 

ovdje.  

Ispiti se prijavljuju putem Studomata. Na Studomatu se vide krajnji rokovi za prijavu i 

odjavu ispita za svaki ispit i za svaki ispitni rok posebno. 

 

22.12.2011. - ZAŠTITA BILJA - rezultate 1. kolokvija (Opća patologija bilja i Zoologija) 

možete pogledati ovdje.  

 

20. 12. 2011. - OSNOVE KEMIJE. Uvodni kolokvij za vježbe u nadoknadi održati će se u 

srijedu 11.01.2012. od 16:30 do 17:00 h u dvorani 33 u Novom kampusu umjesto 

mailto:mborina@unizd.hr
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati_vj2.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Seminarski%20radovi_Osnove%20botanike.pdf
http://www.unizd.hr/Default.aspx?tabid=2424
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezulatati%20kol%20Os%20botanike%20122011.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/raspored%20zimski%20ispitni%20rok%20022012.pdf
https://www.isvu.hr/studomat/aplikacija/
http://www.unizd.hr/Portals/45/kristijan/Rezultati%20kolokvija%201..pdf


21.12.2011., a vježbe će se održati u subotu 14.01.2012. 

 

15. 12. 2011. - Kolokvij iz MATEMATIKE održat će se 09. 01. 2012. u 15 sati u Novom 

kampusu (dvorana 117). 

 

15. 12. 2011. - Rezultate prvog kolokvija iz Agroklimatologije možete vidjeti ovdje.  

 

15.12.2011.- Kolokvij br. 1 iz predmeta Zaštita bilja (Opća patologija bilja i Zoologija) će 

biti održan u srijedu 21. prosinca 2011., s početkom u 15:00 sati u dvorani DHM. 

 

14. 12. 2011. - Kolokvij br. 2 iz Osnova botanike (gradivo histologije i organologije), 

ponovo će se održati u srijedu, 21. prosinca 2011., s početkom u 13:00 sati, u dvorani 

DHM. Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su uspješno riješili kolokvij broj 1 (gradivo 

citologije). 

 

12.12.2011. - Predavanje iz kolegija Osnove botanike koje će se održati u srijedu 14. 

prosinca umjesto u 13:00 započet će u 14:00 sati. 

 

12.12.2011. - Kolokvij iz kolegija Biljnogeografske značajke vegetacije Mediteranskog 

područja održat će se u srijedu 14. prosinca s početkom u 11:30 u dvorani u DHM-u. 

 

9.12.2011. - BIOKEMIJA. Laboratorijske vježbe će započeti 10.01.2011. u 16:30 h u 

laboratoriju Srednje poljoprivredne škole Stanko Ožanić. Raspored održavanja 

laboratorijskih vježbi preuzmite ovdje. Jedan primjerak skripte Praktikum iz biokemije za 

pripremanje vježbi nalazi se u fotokopirnici u DHM-u. 

 

09. 12. 2011. Prvi kolokvij iz Agroklimatologije održat će se u srijedu 14. prosinca u 

terminu predavanja (Novi kampus, dvorana 33, 17 h). 

 

05. 12. 2011. Obavijest studentima II. godine: Vježbe iz kolegija Fizilogija bilja održat će 

se u Poljoprivrednoj školi dana 8. i 9. prosinca od 8:00 do 12:00 sati 

 

01. 12. 2011. BILJNOGEOGRAFSKE ZNAČAJKE VEGETACIJE - rezultate kolokvija možete 

pogledati ovdje. 

 

01. 12. 2011. OSNOVE BOTANIKE - rezultate kolokvija možete pogledajte ovdje. 

 

30. 11. 2011. OSNOVE BOTANIKE - raspored za vježbu koja će se održati u subotu 3. 

prosinca 2011. i raspored za nadoknadu neodrađenih vježbi pogledajte ovdje. 

 

30.11.2011. - Obaviještavaju se studenti I. godine da se danas neće održati predavanja 

iz Agroklimatologije. Nadokanda će biti 6. i 13. prosinca od 16:00 do 19:00 sati. 

 

30.11.2011. - Obaviještavaju se studenti II. godine da će se danas predavanja iz Zaštite 

bilja održati sukladno rasporedu od 15:00 do 18:00  

 

25.11.2011. -VAŽNO! VJEŽBE IZ OSNOVA BOTANIKE Promijenjen je sastav grupa I i II 

na vježbama koje će se održati sutra, 26. studenoga 2011. Promjene pogledajte ovdje. 

 

22.11.2011. - Rezultate II. kolokvija iz fiziologije bilja možete pogledati ovdje. 

 

15.11.2011. - VAŽNA OBAVIJEST STUDENTIMA PRVE GODINE - Iz tehničkih razloga 

kolokvij iz Osnova statistike predviđen za danas u 14.00 sati odgođen je za utorak 22.11. 

u isto vrijeme.  

 

08.11.2011. - OSNOVE KEMIJE. Mole se svi studenti da se što hitnije prijave na sustav 

Merlin (http://moodle.srce.hr/2011-2012/my/index.php). Za prijavu je potrebno imati 

http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati%20kolokvija%20Agroklimatologija%201.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Raspored_odrzavanja_vjezbi.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Biljnogeografske%20znacajke%20vegetacije_rezultati%20kolokvija.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Osnove%20botanike_rezultati%20kolokvija%201-12-2011.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/OSNOVE%20BOTANIKE%20-%20VJEZBE%20I%20NADOKNADA.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/26-11-2011.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati%202%20kolokvija%20iz%20kolegija%20FIZIOLOGIJA%20BILJA.doc


AAI korisnički račun i lozinku kolegija koju ćete dobiti na predavanjima. Rezultati vježbi i 

kolokvija također će se nalaziti isključivo na sustavu Merlin i oglasnoj ploči Odjela u 

Starom kampusu. Zadnji put rezultate za vježbu 1. za grupe 3. i 4. možete pogledati 

ovdje. 

 

03.11.2011. - FIZIOLOGIJA BILJA. Predavanje se neće održati u srijedu, 9.11., a 

nadoknada će biti u petak, 4.11., od 16-19 h u dvorani DHM-a. 

 

02.11.2011. - Rezultate prvog kolokvija iz Fiziologije bilja možete pogledati ovdje. 

 

02.11.2011. - Raspored sati za III. semestar možete pogledati ovdje. 

 

02.11.2011. - Raspored sati za I. semestar možete pogledati ovdje. 

 

27.10.2011. - Obavijest za studente 1. godine. Nadoknada predavanja iz predmeta 

Agroklimatologija održat će se u utorak, 15.11.2011. od 16 do 19 h u DHM-u. 

 

24.10.2011. - VJEŽBE IZ OSNOVA BOTANIKE počinju u subotu 29. listopada 2011. 

Opširnije. 

 

19.10.2011. - Obavijest za studente I. godine o promjeni rasporeda: predavanja iz 

Matematike održavati će se ponedjeljkom od 15-18 h u dvorani 117 u Novom kampusu, 

dok će se predavanja iz Kemije umjesto ponedjeljkom 14-16 h održavati srijedom 9-11 h 

u DHM-u. 

 

19.10.2011. - Obavijest za studente I. godine o održavanju VJEŽBI IZ OSNOVA KEMIJE. 

Raspored studenata po grupama možete preuzeti ovdje, a raspored održavanja kolokvija 

i vježbi možete preuzeti ovdje. Primjerak za kopiranje skripte za polaganje kolokvija i 

vježbi nalazi se u fotokopiraonici u DHM-u.  

 

17.10.2011. - Obavijest za studente I. godine o promjeni rasporeda: predavanja iz 

Statistike održavati će se petkom 13-14 h, a predavanja iz Kemije petkom pomiču se na 

14-16 h. Sva predavanja će biti u DHM-u. 

 

14.10.2011. - Obavijest za studente I. godine. Predavanja iz Matematike će se održavati 

srijedom u 8:00-11:00 h. Samo iznimno slijedeći tjedan umjesto srijede održati će se u 

utorak u 18:00-20:00 h. Sva predavanja će biti u DHM-u. 

 

13.10.2011. - Obaviještavaju se studenti prve godine kako će predavanje iz kolegija 

Osnove statistike i informatike od idućeg tjedna biti prema slijedećem rasporedu:  

- Ponedjeljak od 12 - 14 sati u dvorani u DHM-u 

- Utorak od 14 - 16 sati u Informatičkoj učionici u Starom kampusu 

Mole se studenti da se sa svojim korisničkim podacima registriraju na moodle u svrhu 

praćenja nastave kolegija Osnove statistike 

 

10.10.2011. - Popis mentora za studente prve godine možete pogledati ovdje. 

 

10.10.2011. - Obaviještavaju se studenti da će predavanja iz kolegija kojima je nositelj 

doc.dr.sc. Božidar Bruce Jerkovich započeti od 18.11.2011. 

 

29.09.2011. - Obavijest studentima prve godine o obaveznom upisu u Centar za strane 

jezike možete pogledati ovdje. 

 

16.09.2011. - Objavljeni su natječaji iz programa ERASMUS za ljetni semestar 

2011/2012. Obavijest o natječaju za studente možete pogledati ovdje, a obavijest za 

nastavno i nenastavno osoblje ovdje. 

 

http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Rezultati_vj1_gr3-4.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/1%20kolokvij%20fiziologija.doc
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Raspored%20predavanja%20za%20III.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Raspored%20predavanja%20za%20I.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/VJEZBE%20IZ%20OSNOVA%20BOTANIKE%20-%20obavijest%20za%20web%201.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Raspored%20studenata%20po%20grupama.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/Raspored%20odrzavanja%20kolokvija%20i%20vjezbi.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/mentorski%20sustav%20I.%20godina.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/dok%20za%20studente/upisi%20u%20CSJ_zim-1.doc
http://www.unizd.hr/Portals/45/Erasmus%20oglas%20studenti%2011-12.pdf
http://www.unizd.hr/Portals/45/Erasmus%20oglas%20nastavno%2011-12-1.pdf


5.04.2011. - ERASMUS na Sveučilištu Masaryk u Brnu, Češka. Više možete pogledati 

ovdje. 

 

22.12.2010. - Mole se studenti da dostave svoje mail adrese i eventualne upite svojim 

mentorima. 

 

http://www.unizd.hr/Portals/45/doc/Erasmus%20at%20Masaryk%20University-2011-2012.pdf

