Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 10. travnja 2014.

Danas se održava
održavaju
vaju dvije svečane dodijele s tipendija Sveučilišta
Sveučilišta u
Zagrebu za ak. god. 2013./2014.
2013./2014.
Danas u 10 i 11.30 sati u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagrebu (Svetošimunska 25)
održat će se dvije svečane dodjele stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014.
Na temelju odluke Senata od 11. ožujka 2014., Sveučilište u Zagrebu će za ak. god. 2013./2014. dodijeliti
ukupno 750 stipendija.
stipendija
Riječ je o 140 stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, 500 stipendija temeljem namjenskih
proračunskih sredstava te 110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli sredstava koje je Sveučilište u
Zagrebu dobilo na temelju subvencija za studente.
Sveučilište u Zagrebu posebno je prepoznalo potrebu poticanja izvrsnosti u studiranju, ali i
podupiranja studiranja u prirodoslovlju, informatici i matematici te osiguravanje potrebne potpore
pojedinim podzastupljenim skupinama studenata.
studenata .
Riječ je o do sada najvećem broju stipendija koje je Sveučilište u Zagrebu osmislilo, obradilo i
dodijelilo.
Novim stipendistima Sveučilišta u Zagrebu na svečanostima će se obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektorica za studente i studije prof. dr. sc. Blaženka Divjak,
Divjak kao i predstavnik
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebu Svečanostima će nazočiti prorektori Sveučilišta u Zagrebu,
dekani i prodekani sastavnica, profesori te drugi gosti.
Svečane dodjele stipendija se zbog velikog broja dobitnika održavaju prema novom protokolu, a središnja je
tema posvećena popularizaciji znanosti i njezinoj komunikaciji u javnosti. Stoga će u okviru programa
nastupiti dr. sc. Marko Košiček,
Košiček biokemičar i mladi znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković koji je svojom
prezentacijom o biokemiji ljubavi i o tome kako nam molekule pomažu da se zaljubimo 2008. godine
pobijedio na natjecanju FameLab (Laboratorij slave). Također, na svakoj od dviju svečanih dodjela
prisutnima će se predstaviti nekoliko ovogodišnjih dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu.
Voditelj svečanosti bit će Frano Ridjan.

Detaljnije informacije o svečanostima i dobitnicima stipendija Sveučilišta u Zagrebu prethodno ste primili
mailom.
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Podsjećam Vas da priopćenju možete pristupiti i preko poveznice:
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Mediji/Priopcenja/Pozivnica_za_dvije_svecane_do
djele_stipendija_SuZ_za_ak._god._2013-_2014.pdf .

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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