
 

 
       Klasa:  604-02/14-02/1 

               Urbroj: 380-061/038-14-1 

       Zagreb, 21. siječnja 2014. 

 

 

Na temelju odluke Senata  sa sjednice održane  21. siječnja 2014.,    
Sveučilište u Zagrebu  raspisuje  

 
N A T J E Č A J 

za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata  
u 2013./2014. akademskoj godini 

 
redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih 

te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija  
Sveučilišta u Zagrebu 

 

I. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014.  dodjeljuje se studentima Sveučilišta u Zagrebu 

koji su postigli visoke rezultate u dosadašnjem studiju te se nalaze u 3% najuspješnijih studenata na 

studijskom programu za koji se prijavljuju, sukladno kriterijima matičnog fakulteta ili akademije na kojoj 

studiraju.  Po ovoj osnovi bit će dodijeljeno 140 stipendija.  Ukupni iznos stipendije je 11.000 kn, 

odnosno 1.100 kn mjesečno, kroz desetomjesečno razdoblje. 

II. Stipendije Sveučilišta u Zagrebu redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija dodjeljuju se u 

skladu s kriterijima za dodjelu stipendija. 

Opći  kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molbi su sljedeći: kriteriji uspješnosti u studiju (prosjek ocjena 
svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi, duljina studiranja) i dodatna postignuća.  
Pri vrjednovanju prednost će imati studenti koji uz bolje opće kriterije (viši prosjek ocjena, veći broj ECTS 
bodova, viša godina studija uz kraće vrijeme studiranja) imaju i dodatna postignuća kao što su rektorova 
nagrada, dekanova nagrada, nagrada fakultetskog ili akademijskog vijeća, objavljen znanstveni/stručni 
rad, uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine. Za umjetničke studije dodatno se uzimaju 
u obzir ostvareni javni umjetnički nastupi kao i umjetnička djela i radovi predstavljeni na  stručnim 
skupovima.  
 

III. Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na 
internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu  www.unizg.hr/stipendije.   
Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti  koristeći svoj elektronički  identitet  u sustavu AAI@EduHr. 
Prijave se podnose od  24. siječnja do 16. veljače 2014. godine. Prijavom na ovaj Natječaj, student 
automatski ostvaruje prijavu na Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava u 
kategoriji A. 

 
Pravo prijave na natječaj nemaju: 
 

 studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

 studenti koji ne udovoljavaju osnovnom kriteriju da se nalaze među 3% najuspješnijih (točka I.)  

 studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2013./2014.  

 studenti „razlikovne“ godine studija 

 studenti koji su 2013./2014. upisali prvu godinu  studija (preddiplomskog, integriranog ili 

preddiplomskog stručnog)  

 studenti koji su od početka studija skupili manje od N x 55 ECTS bodova (gdje je N broj punih 

godina od početka  studija bez mirovanja)  

 studenti koji su za ak. god. 2013./2014. već dobili stipendiju od nekog drugog stipenditora čija 

sredstva potječu iz državnog ili iz proračuna Grada Zagreba  

 

 

 



 

 

Dokumenti potrebni  za prijavu na natječaj: 

Svi natjecatelji s pravom prijave na natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu  za ak. god. 2013./2014. 
trebaju  imati sljedeće  potvrde ukoliko podatci nisu evidentirani u ISVU: 
 
1. Potvrda da je redoviti student sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisan u zimski semestar  2013./2014. 
2. Potvrda s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do kraja ak. god. 2012./2013.  izračunatim 

na tri decimale, brojem ostvarenih ECTS bodova i datumom zadnjeg položenog ispita. Studenti 
diplomskih studija obvezni su priložiti i potvrdu (ili na sastavnici ovjereni preslika svjedodžbe) s 
prosjekom ocjena preddiplomskih studija i prosjekom ocjena diplomskih studija.  

3. Potvrdu sastavnice o mirovanju prije ak. god. 2013./2014., ako je student imao mirovanje 
godine/semestra   

 
Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka. Ako se traženi podatci nalaze na istoj potvrdi nije 
potrebna nova.  
 

 
Za dokazivanje statusa uspješnoga studenta potrebne su sljedeće potvrde koje se također dostavljaju u 
elektroničkoj formi: 
 
1. Potvrda fakulteta/akademije da je među 3% najuspješnijih studenata na pojedinoj studijskoj godini 

danog studijskog programa  
2.  Preslika priznanja iz kojeg se vidi da je na međunarodnom ili državnom natjecanju iz područja struke   

osvojio  jedno od prva tri mjesta. (Vrjednuju se samo priznanja koja su osvojena za vrijeme studija, ne i 
za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja). 

3.  Preslika povelje o dobivanju rektorove nagrade (pojedinačne ili u suautorstvu do 3 autora) 
4.  Preslika povelje o dobivanju dekanove nagrade ili nagrade fakultetskog/akademijskog vijeća 
5.  Preslika impresuma i sadržaja časopisa koji je objavio znanstveni ili stručni rad (s imenom autora i 

nazivom rada) 
6. Preslika priznanja za ostvareni javni umjetnički nastup i umjetnička djela ili za radove predstavljene na  

stručnim skupovima.  
 

Student ne mora imati sve tražene elemente da bi mogao sudjelovati na natječaju za stipendiju iz Fonda za 

stipendiranje darovitih studenta, osim one pod točkom  I. (da je među 3% najuspješnijih  studenata), koja je 

uvjet za sudjelovanje, no prednost pri izboru imati će onaj tko uz bolje kriterije uspješnosti ima više 

dodatnih postignuća.  

 

 

 

 

 

 

 

 


