SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 602-04/20-03/28
URBROJ: 2198-1-79-10-20-02
Zadar, 25. veljače 2020.
Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", br. 83/02.), čl. 59.
st. 2. t. 4. 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), i čl. 54. st. 2. al. 5. Statuta Sveučilišta u
Zadru (Pročišćeni tekst, prosinac 2019.), a na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za informacijske
znanosti Sveučilišta u Zadru, na V. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru u akad. god.
2019./2020. od 25. veljače 2020., donesena je odluka i raspisan je
NATJEČAJ
za upis 30 polaznika
na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija
(30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa
Informacijske znanosti)
u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

Program se izvodi u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.
Izvoditelj programa: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru.
Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 15. ožujka 2020. osobno ili se šalju poštom na adresu:
Sveučilište u Zadru,
Odjel za informacijske znanosti, Tajništvo,
s naznakom „Prijava na Natječaj za Program PKK-30“
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar.
Upisi u program održat će se 27. ožujka 2020. od 8:00 do 16:00.
Programom se stječe 30 ECTS-a iz temeljnih predmeta knjižničarstva prema članku 2, stavak 2.
Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci – Pročišćeni tekst
(Narodne novine, broj 28/11, 16/14 i 60/14 – Ispravak i 47/17). Program će se izvoditi ukoliko se
prijavi najmanje 12 polaznika. Nastava se održava u ljetnom semestru i to vikendima određenim
rasporedom predavanja.
Cijena programa je 8.000,00 kuna.
Uvjet za prijavu na natječaj je:
a) završen preddiplomski studij (na kojem studiju nisu stečene knjižničarske kompetencije) ili
studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu 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)
b) zasnovan radni odnos na poslovima knjižničara.
1) Uz prijavu na program treba priložiti originale ili preslike sljedećih dokumenata:
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 poslodavca 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) te popuniti matični i prijavni list i priložiti:
a) originalne dokumente ukoliko su uz prijavu priložene preslike dokumenata iz točke 1.
b) jedna fotografija (4x6 cm),
c) dokaz o uplati troškova upisa i indeksa u iznosu od 220,00 kn,
d) dokaz o uplati školarine za program u iznosu 8.000,00 kn
Uplatnice za trošak upisa i školarine preuzimaju se u tajništvu Odjela za informacijske znanosti.
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati,
koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji
uređuju zaštitu osobnih podataka.
Obavijesti o upisu na program za stjecanje knjižničarskih kompetencija mogu se dobiti u tajništvu
Odjela za informacijske znanosti na tel: +385 23 345 053 i na mrežnim stranicama Odjela za
informacijske znanosti http://iz.unizd.hr te e-mailom oiz.pkk30@unizd.hr
* Program nije namijenjen osobama sa završenom srednjom ili visokom stručnom spremom.

Rektorica:

prof. dr. sc. Dijana Vican

