
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
Odjel za informacijske znanosti 
 

KLASA: 602-04/15-03/345 
URBROJ: 2198-1-79-10/15-02 
 

Zadar, 16. srpnja 2015. 
 

 
Sveučilište u Zadru raspisuje 

 
 

N A T J E Č A J  
 
 

za upis 30 polaznika  
na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija  
(30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa 

 Informacijske znanosti)  
u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. 

 
Program se izvodi u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. 

Izvoditelj programa: 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 Program PKK-30“ 

Upisi su 11. 9. 2015. 
 

 
Programom se stječe 30 ECTS-a iz pet predmeta.  
Upisuje se 30 polaznika.  
Program će se izvoditi ukoliko se prijavi najmanje 25 polaznika. 
Nastava se održava tijekom jednog vikenda u mjesecu.  
Ispiti se polažu tijekom zimskog i ljetnog semestra ak. god. 2015./2016. 
Cijena programa je 4.500,00 kn. 
 
Uvjet za prijavu na natječaj je završen preddiplomski studij (na kojem studiju nisu stečene 
knjižničarske kompetencije) ili studij kojim je stečena viša stručna sprema po predbolonjskom 
programu i zasnovan radni odnos na poslovima knjižničara.  
 
1) Uz prijavu na natječaj prilaže se: 

a) diploma (svjedodžba) o završenom preddiplomskom studiju po bolonjskom programu 
ili diploma o završenom studiju više stručne spreme po predbolonjskom programu, 

b) prijepis ocjena ili dopunska isprava o završenom studiju, 
c) potvrda o zaposlenju na poslovima knjižničara,  
d) odluka (potvrda) poslodavca o upućivanju polaznika  

na program za stjecanje knjižničarskih kompetencija, 
e) rodni list, 
f) domovnica,  
g) potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice. 

 
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog 
bilježnika) i priložiti: 

a) originalne dokumente ukoliko su uz prijavu priložene kopije dokumenata iz točke 1, 
b) dvije fotografije (4x6 cm), 
c) dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 100,00 kn,  
d) dokaz o kupnji indeksa u iznosu 120,00 kn, 
e) dokaz o uplati školarine u iznosu 4.500,00 kn. 

 
Troškovi upisa i osiguranja uplaćuju se na IBAN  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. 
 



Trošak indeksa uplaćuje se na IBAN 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. 
 
Školarina za upis na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija na preddiplomskoj razini (30 
ECTS-a) 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 PKK-30“, model je HR00, a poziv na broj primatelja: 13005. 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 u kompletnoj nakladi, 
........ 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 
	  
	  
 
	  


