
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
Odjel za informacijske znanosti 
 

KLASA: 602-04/15-03/04 
URBROJ: 2198-1-79-10/15-04 
 

Zadar, 15. srpnja 2015. 
 
 

Sveučilište u Zadru raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J  
 
 

za upis 35 studenata na Izvanredni dvogodišnji sveučilišni  
diplomski studij Informacijske znanosti 

za stjecanje akademskog stupnja  
magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) 

u ak. god. 2015./2016. 
 

Studij traje dvije godine (četiri semestara). 
Izvoditelj studija je: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru. 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 7. 9. 2015. osobno ili se šalju poštom  
na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Tajništvo,  

Ul. Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar,  
s naznakom „Prijava na Natječaj za Izvanredni dvogodišnji studij“ 

Razredbeni ispiti održat će se 12. 9. 2015. 
 

 
Studij nosi 120 ECTS-a. Upisuje se 35 polaznika. 
Cijena studija je 5.500,00 kuna po semestru. 
 
 
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili: 
 

1) preddiplomski studij i stekli akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika iz područja 
informacijskih znanosti; 
 

2) bilo koji drugi preddiplomski studij ili višu školu i stekli akademsko zvanje sveučilišnog 
prvostupnika odnosno koji su svoj stupanj izjednačili sa zvanjem sveučilišnog prvostupnika 
(uz obvezno polaganje razlikovnih ispita); 
 

3) bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij ili magisterij struke izvan područja informacijskih 
znanosti (uz obvezno polaganje razlikovnih ispita). 

 
Preduvjeti za upis na studij: 
 

1) Pristupnici koji su završili preddiplomski studij iz informacijskih znanosti i stekli zvanje 
sveučilišnog prvostupnika u području informacijskih znanosti ne polažu razredbeni ispit. 
 

2) Svi ostali pristupnici koji su završili bilo koji drugi preddiplomski studij ili višu školu i stekli 
akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika odnosno koji su svoj stupanj izjednačili sa zvanjem 
sveučilišnog prvostupnika polažu razredbeni ispit iz literature koja pokriva temeljna područja 
informacijskih znanosti i knjižničarstva (popis literature za razlikovne ispite dostupan je na mrežnim 
stranicama Odjela za informacijske znanosti). 
 

3)  Pristupnici koji su završili bilo koji četverogodišnji sveučilišni studij ili stekli magisterij struke 
izvan područja informacijskih znanosti polažu razredbeni ispit po istim pravilima kao svi ostali 
prvostupnici.  
Po upisu na studij postoji  mogućnost priznavanja ispita ili dijela ispita s prethodnog  studija. 
Moguće priznavanje ispita ili dijelova ispita s prethodnog studija provodi se na razini nastave, tijekom 
semestra na zahtjev studenta, a u dogovoru s predmetnim nastavnikom i uz odobrenje Stručnoga 
vijeća.   
 
Studij zahtijeva najmanje pasivno poznavanje engleskog jezika. 
Studij se izvodi ukoliko se upiše minimalno 20 studenata. 
 
Cijena razredbenog ispita iznosi 1000,00 kn. 



Razredbeni ispit je pismeni. 
 

Studenti koji su završili stručni studij (pedagoškog, upravnog, organizacijskog, ekonomskog i srodnih 
usmjerenja) te svoj stupanj nisu preveli u sveučilišno akademsko zvanje dobit će uputu o obvezama o 
kojima odlučuje Stručno vijeće Odjela a koje trebaju, ukoliko upišu ovaj studij, izvršiti do upisa u treći 
semestar.  
 
Jedinstvena rang lista pristupnika za upis bit će izrađena prema prosjeku ocjena i njemu dodijeljenom 
broju bodova za prvu kategoriju pristupnika i uspjehu na razredbenom ispitu za ostale kategorije 
pristupnika. 
 
Literatura za razredbeni ispit dostupna je na mrežnom mjestu Odjela: ozk.unizd.hr ili iz.unizd.hr. 
 
Uz prijavu na razredbeni postupak treba priložiti: 
 

a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju 
navedenom u općim odredbama natječaja. Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi 
studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom 
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i ovjereni 
prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije (zahtjev za akademsko priznavanje inozemne 
visokoškolske kvalifikacije s propisanim dokazima predaje se osobno ili šalje preporučenom 
pošiljkom na adresu: Sveučilište u Zadru, Ured za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, 23000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1), 
 

b) dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i 
s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima. Pristupnici koji su 
studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili drugog dokumenta 
kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom 
opterećenju i nastavnim sadržajima, 
 

c) presliku indeksa odgovarajućeg preddiplomskog studija ili drugog studija navedenog u općim 
odredbama natječaja prilažu pristupnici koji nisu dobili dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument 
kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom 
opterećenju i nastavnim sadržajima, 
 

d) rodni list (hrvatski državljani), 
 

e) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske 
prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država 
članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu 
presliku putne isprave države članice Europske unije), 
 

f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom 
boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku), 
 

g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 200,00 kn (svi pristupnici),   
 

h) dokaz o uplati 1000,00 kn (za pristupnike koji su obvezni polagati razredbeni ispit).   
 

Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na IBAN (International Bank Account Number hrv. 
Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz 
navođenje opisa plaćanja "troškovi razredbenog postupka", model je HR00, a poziv na broj primatelja: 
11919. Pozivu na broj dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

Troškovi razredbenog ispita uplaćuju se na IBAN (International Bank Account Number hrv. 
Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3 uz 
navođenje opisa plaćanja "ECTS bodovi – razredbeni ispit", model je HR00, a poziv na broj 
primatelja: 13002. Pozivu na broj dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

Školarina za izvanredni dvogodišnji diplomski sveučilišni studij Informacijskih znanosti uplaćuje se 
na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta 
u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja „Školarina za izvanredni studij 
Informacijskih znanosti“, model je HR00, a poziv na broj primatelja: 13002. Pozivu na broj primatelja 
dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog 
bilježnika) te popuniti matični i prijavni list i priložiti izvorne dokumente: 
 



a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju 
navedenom u općim odredbama natječaja. Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij ili drugi 
studij naveden u općim odredbama natječaja završili u inozemstvu prilažu rješenje o akademskom 
priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije, inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju i ovjereni 
prijevod inozemne visokoškolske kvalifikacije, 
 

b) dopunsku ispravu o studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i 
s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima  (pristupnici koji su 
studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili drugog dokumenta 
kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom 
opterećenju i nastavnim sadržajima), 
 

c) presliku indeksa preddiplomskog studija (prilažu pristupnici koji nisu dobili dopunsku ispravu o 
studiju ili drugi dokument kojim se potvrđuje koje je ispite pristupnik položio i s kojom ocjenom te s 
podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima), 
 

d) rodni list (strani državljani prilažu drugi odgovarajući dokument), 
 

e) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske 
prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država 
članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu 
presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu 
strane države ili presliku putne isprave strane države), 
 

f) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom 
boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku), 
 

g) dvije fotografije (4x6 cm), 
 

h) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn, 
 

i) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ica) za zimski semestar 
izvanrednog studija u iznosu 150,00 kn (bez izrade x-ice 100,00 kn), 
 

j) dokaz o uplati školarine za zimski semestar studija (školarinu  plaćaju svi izvanredni studenti bez 
obzira koji put upisuju prvu godinu studija). 
 

Svi izvanredni studenti dužni su prije upisa sklopiti ugovor o plaćanju školarine za vrijeme 
cjelokupnog trajanja studija i priložiti dokaz o uplati školarine za zimski semestar akad. god. 
2015./2016. uz obvezu uplate druge rate u istom iznosu najkasnije do upisa u ljetni semestar akad. 
god. 2015./2016. 
 

Trošak indeksa uplaćuje se na IBAN (International Bank Account Number hrv. Međunarodni broj 
bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja 
"trošak indeksa", model je HR00, a poziv na broj primatelja 11913. Pozivu na broj primatelja dodaje 
se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

Troškovi upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice (x-ice) uplaćuju se na IBAN (International 
Bank Account Number hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) Sveučilišta u Zadru: HR53 2330 
0031 1001 6324 3, uz navođenje opisa plaćanja "troškovi upisa", model je HR00, a poziv na broj 
primatelja: 11906. Pozivu na broj primatelja dodaje se srednja crtica i OIB pristupnika. 
 

 
 

Rektor 
 
 
 
 

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BILJEŠKA: 
 
Skraćeni natječaj je objavljen: 
........ 7. 2015. u Jutarnjem listu, 
........ 7. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru i 
........ 7. 2015. na web-stranicama Odjela za informacijske znanosti. 
 
Cjeloviti natječaj je objavljen: 
........ 7. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru i 
........ 7. 2015. na web-stranicama Odjela za informacijske znanosti 
 
Odluka o raspisu natječaja je objavljena: 
........ 7. 2015. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru i 
........ 7. 2015. na web-stranicama Odjela za informacijske znanosti. 
 
U Zadru, ........ 7. 2015. 
 
 

Rektor 
 
 
 
 

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić 
 
 
 


