
 

 

 

Zagreb, 28. veljače 2014. 

Ured za istraživanje 

Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije 

 

 

Natječaj za Potporu Doktorandima 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Potpore Doktorandima za 2013. godinu, iz sredstava 

Interventnog fonda u ukupnom okvirnom iznosu od 500.000 kuna, a temeljem Ugovora o 

namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 

2014. i 2015. 

 

 

Potpora DOKTORANDIMA 

 

Za ovu vrstu Potpore pojedinačni iznos ograničen je do 10.000,00 kuna.  

 

Prijave na natječaj se primaju od 15. do 30. ožujka 2014., a rezultati natječaja bit će objavljeni do 15. 

travnja 2014.  

 

Sredstva su namijenjena pokriću isključivo materijalnih troškova istraživanja u okviru disertacije i 

dodijeljena sredstva se moraju se potrošiti do 30. lipnja 2014.  

 

Natjecati se mogu mladi istraživači, doktorandi zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu, koji su završili 

najmanje prvu godinu doktorskog studija (potrebno je priložiti kopiju Indeksa iz kojeg je vidljivo da 

je upisana najmanje druga godina doktorskog studija). 

 

Doktorandi koji se natječu ne smiju biti uključeni ni u jedan trenutno aktivni domaći ili vanjski 

projekt (HRZZ ili EU projekt) ili Potporu 1 ili 2 Sveučilišta u Zagrebu, što potvrđuju svojim potpisom 

i potpisom njihovih mentora na prijavnom obrascu. 

 

 

Za natječaj je potrebno priložiti sljedeće dokumente:  

1. ispunjen i potpisan prijavni obrazac, uključujući izjavu doktoranda da traženi troškovi nisu 

financirani iz drugih izvora kao i da doktorand nije uključen u  trenutno aktivni domaći ili 

vanjski projekt iliPpotporu 1 ili 2 Sveučilišta u Zagrebu, što supotpisuje i mentor  

2. kratki sažetak planiranih istraživanja u okviru disertacije za koje se traži potpora 

(maksimalno 1 stranica) 

3. popis materijalnih  troškova s ponudom dobavljača za koje se traži Potpora, s potpisom 

čelnika sastavnice 

4. kopija Indeksa (iz kojeg je vidljivo da je upisana najmanje druga godina doktorskog studija) 

5. životopis, 

6. popis objavljenih radova, 

7. popis drugih značajnih postignuća. 

8. potvrdnicu o prihvaćenoj temi disertacije (ako je imate), 

 

 

Prednost imaju doktorandi s prihvaćenom temom disertacije kao i doktorandi, autori ili koautori 

znanstvenih radova ili drugih značajnih znanstvenih postignuća. 

 

(http:/www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-mobilnost-istrazivaca-iz-sredstava-interventnog-fonda/)


 

 

 

POSTUPAK PRIJAVE  

 

Prijave se podnose na propisanom prijavnom obrascu putem e-pošte Sveučilišta. Prijavni obrazac 

dostupan je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-

za-mobilnost-istrazivaca-iz-sredstava-interventnog-fonda/). 

 

Prijavni obrazac potrebno je ispuniti, isprintati i potpisati, te u digitalnom obliku (skeniranog), zajedno 

s traženom popratnom dokumentacijom poslati na adresu: mobilnost@unizg.hr . Preporuča se slanje 

ispunjenog i potpisanog obrasca s traženom popratnom dokumentacijom u PDF formatu (poželjno u 

jednom PDF dokumentu). 

 

 

Za punu funkcionalnost prijavnog obrasca preporučamo uporabu minimalno Microsoft Office 2007 

paketa (.docx).  

 

Prijavni obrazac potpisuju kandidat i mentor. Kandidat također potpisom izjavljuje da traženi 

troškovi nisu financirani iz drugih izvora.  

 

 

Rok za zaprimanje prijava za natječaj za Potporu Doktorandima je 30. ožujka 2014., do 23:59 sati - 

nakon toga prijave se više neće zaprimati/registrirati.  

 

Žalbe na izbor su moguće, ali samo na proceduralni dio procesa, ne i na sadržaj odluke.  

 

Izvještaji o potrošnji sredstava za sve vrste potpore za mobilnost moraju se dostaviti Sveučilištu 

najkasnije do 15. srpnja 2014. godine.  

 

 

Svaki kandidat koji se natječe za Potporu Doktorandima ne smije se istodobno prijaviti na 

natječaj za Potporu Konferencije i za Potporu Suradnja i ne smije sudjelovati u drugim 

potporama Sveučilišta u Zagrebu (Potpora 1 i Potpora 2). Navedeno potvrđuje svojim 

potpisom i potpisom mentora na prijavnom obrascu. 
 

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe kojima je odobreno financiranje  u prvom krugu Potpora 

Suradnja te u prvom i drugom krugu Potpora Konferencije.  

 

Ista aktivnost se ne može istodobno prijaviti na Natječaj za akademsku nastavničku mobilnost 

(administrira Ured za međunarodnu suradnju) i Natječaj za mobilnost istraživača (administrira 

Ured za istraživanje).  

 

Sva dodatna pitanja možete uputiti na mobilnost@unizg.hr. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-mobilnost-istrazivaca-iz-sredstava-interventnog-fonda/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaji-za-mobilnost-istrazivaca-iz-sredstava-interventnog-fonda/

