
………………………………………………… 
                       (ime i prezime pristupnika/ce) 

………………………………………………… 
                     (mjesto prebivališta, ulica i broj) 

………………………………………………… 
                               (broj i naziv pošte) 

tel. .............................. mob. .......................................... 

e-mail: ............................................................................ 
 
 

SVEUČILIŠTE U ZADRU 

ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI, Tajništvo 

"Prijava na Natječaj za upis 30 polaznika na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija (30 

ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti)" 

Ul. Franje Tuđmana 24 i 

23000  Z A D A R 
 

Predmet: Prijava na na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija (30 ECTS-a iz 

preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u ak. god. 

2019./2020. 
 

IME I PREZIME:                                         …………………………………………………… 

OIB (osobni identifikacijski broj):   …………………………………………………… 

MJESTO, DRŽAVA I ŽUPANIJA ROĐENJA:  …………………………………………………… 

DATUM ROĐENJA I SPOL:   ………………………  M   Ž 

DRŽAVLJANSTVO:    …………………………………………………… 

PREBIVALIŠTE (adresa):   …………………………………………………… 

ZAVRŠENI STUDIJSKI PROGRAM: ………………………………...……………......... 

STEČENI AKADEMSKI NAZIV:  …………………………………..…………….…. 

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA:   …………………………………………………… 

DRŽAVA STUDIRANJA:    …………………………………………………… 

IME I PREZIME RODITELJA:   …………..……….……/…………..…………….. 

DJEVOJAČKO PREZIME MAJKE:  …………………………………………………… 

 

PRIJAVI PRILAŽEM (pristupnik/ca je dužan/na priložiti izvorne dokumente ili ovjerene  

preslike izvornih dokumenata i zaokružiti redni broj ispred naziva dokumenta kojega prilaže): 

a) Izvorne dokumente:    b) Ovjerenu presliku: 
1. diploma (svjedodžba) o završenom                   1. diploma (svjedodžba) o završenom   

    preddiplomskom studiju po bolonjskom programu          preddipl. studiju po bolonjskom programu 

    ili diploma o završenom studiju više stručne                   ili diploma o završenom studiju više stručne 

    spreme po predbolonjskom programu,                             spreme po predbolonjskom programu, 

2. prijepis ocjena ili dopunska isprava o                           2. prijepis ocjena ili dopunska isprava o  

    završnom studiju                                                               završnom studiju 

3. potvrda poslodavca o zaposlenju na                              3. potvrda poslodavca o zaposlenju na 

    poslovima knjižničara                                                        poslovima knjižničara 

4. odluka (potvrda) poslodavca o upućivanju                    4. odluka (potvrda) poslodavca o upućivanju 

    polaznika na program za stjecanje                                     polaznika na program za stjecanje 

    knjižničarskih kompetencija                                              knjižničarskih kompetencija 

5. rodni list                                                                          5. rodni list 

6. domovnica                                                                       6. domovnica 

7. potvrda o prebivalištu ili preslika                                    7. potvrda o prebivalištu ili preslika 

    osobne iskaznice                                                                  osobne iskaznice 

  

 

U ………………., ………… 2020.         …………………………………….. 

(potpis pristupnika/ce) 
 
 

 

 


