Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 29. travnja 2015.

Danas svečana dodjela 589 stipendija Sveučilišta
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god.
2014./2015.
2014./2015.
U Francuskomu paviljonu Studentskoga centra danas u 19.30 sati održat će se svečanost dodjele stipendija
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015.
Svečanost će započeti uvodnim govorom rektora prof. dr. sc. Damira
Damira Borasa
Borasa , nakon čega će se novim
stipendistima Sveučilišta u Zagrebu obratiti prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof.
dr. sc.
sc. Ivana
Ivana ČukovićČuković- Bagić.
U umjetničkom dijelu programa sudjelovat će studenti Muzičke akademije i Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj svečanosti bit će Frano Ridjan. Svečanosti će nazočiti prorektori Sveučilišta
u Zagrebu, dekani i prodekani sastavnica, profesori te drugi gosti.
Podsjetimo, Odluku o dodjeli stipendija donio je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 14. travnja
2015. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija i Rektorskoga kolegija u širem sastavu.
Na temelju odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu ove akademske godine dodjeljuje
dodjeljuje ukupno 589
stipendija. Riječ je o stipendijama koje se dodjeljuju iz dva izvora financiranja: stipendijama iz Fonda
Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje darovitih studenata i stipendijama iz javnih proračunskih sredstava.
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se u ukupno četiri kategorije: 480 stipendija za izvrsnost,
izvrsnost 50
stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike,
prirodnih znanosti i informatike (STEM), 53 stipendije za studente podzastupljenih skupina (od čega
25 stipendija za studente s invaliditetom i poteškoćama u učenju, 19 stipendija za studente bez odgovarajuće
roditeljske skrbi i 9 stipendija za studente samohrane roditelje) te 6 stipendija za uspješne studente
sportaše.
sportaše
Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna mjesečno, a studenti je primaju tijekom 10 mjeseci. Pritom,
pravo na primanje ove novčane potpore ne može ostvariti student koji već prima stipendiju nekog drugog
stipenditora.
Podsjetimo, na temelju natječaja koji je objavljen u ožujku na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te na
oglasnim pločama sastavnica, opći kriteriji pri vrednovanju prispjelih molbi bili su uspješnost u studiju
(prosjek ocjena svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi te viša godina studija uz kraće
vrijeme studiranja) i dodatna postignuća (nagrade, priznanja, znanstveni i stručni radovi, umjetnička
postignuća i sl).
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Popis dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2014./2015. dostupan je na mrežnoj stranici
www.unizg.hr, na poveznici:
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Podrska/Stipendije/Dobitnici_2014_2015.pdf .

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