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Ured  za odnose s javnošću 
 

                                 Zagreb, 25. travnja 2016.  

 

 

    
Dodijeljene sDodijeljene sDodijeljene sDodijeljene stipendijetipendijetipendijetipendije    SveučiSveučiSveučiSveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016lišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016lišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016lišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016....    

 
U Koncertnoj dvorani Blagoja Berse Muzičke akademije danas je u 10 sati održana svečanost dodjele 

stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016.  

 

Na temelju odluke Senata ove je akademske godine dodijeljeno ukupno    510 stipendija Sveučilišta u 510 stipendija Sveučilišta u 510 stipendija Sveučilišta u 510 stipendija Sveučilišta u 

Zagrebu u četiri kategorijeZagrebu u četiri kategorijeZagrebu u četiri kategorijeZagrebu u četiri kategorije: 410 stipendija za izvrsnost (A kategorija), 40 stipendija za studente koji 

studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike – STEM 

(B kategorija), 10 stipendija za studente uspješne sportaše (C kategorija) i 50 stipendija za studente slabijega 

socio-ekonomskoga statusa (D-kategorija). 

 

Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna mjesečno, a studenti je primaju Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna mjesečno, a studenti je primaju Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna mjesečno, a studenti je primaju Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna mjesečno, a studenti je primaju za desetza desetza desetza deset    mjeseci.mjeseci.mjeseci.mjeseci. Pritom, 

pravo na primanje ove novčane potpore ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju drugoga 

stipenditora.  

Svečanost je započela pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damiraaaa    BorasBorasBorasBorasaaaa i 

prorektorice za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivaneprof. dr. sc. Ivane    ČukovićČukovićČukovićČuković----BagićBagićBagićBagić    te dekana 

Muzičke akademije red. prof. art. Dalibora Cikojevićared. prof. art. Dalibora Cikojevićared. prof. art. Dalibora Cikojevićared. prof. art. Dalibora Cikojevića, koji se stipendistima i uzvanicima obratio u 

svojstvu domaćina....    Svečanosti su nazočili prorektori Sveučilišta u Zagrebu, dekani i prodekani sastavnica, 

profesori te drugi gosti. U ime stipendista zahvalila se Mirela DakićMirela DakićMirela DakićMirela Dakić, studentica druge godine diplomskoga 

studija Kroatistike i Sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

 

U umjetničkom dijelu programa svečane dodjele stipendija sudjelovali su studenti Muzičke akademije i 

Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Samoborski kvartet saksofona (SaKSSamoborski kvartet saksofona (SaKSSamoborski kvartet saksofona (SaKSSamoborski kvartet saksofona (SaKS)))), plesači Anja plesači Anja plesači Anja plesači Anja 

Alispahić i Marko Šapina Alispahić i Marko Šapina Alispahić i Marko Šapina Alispahić i Marko Šapina te sopranistica Barbara Suhodolčan uz glasovirsku pratnju Marija Čoporasopranistica Barbara Suhodolčan uz glasovirsku pratnju Marija Čoporasopranistica Barbara Suhodolčan uz glasovirsku pratnju Marija Čoporasopranistica Barbara Suhodolčan uz glasovirsku pratnju Marija Čopora. 

Voditeljica svečanosti bila je Jelena PajićJelena PajićJelena PajićJelena Pajić. 

 

Podsjetimo, Odluku o dodjeli stipendija donio je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 19. travnja 

2016. na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija i Rektorskoga kolegija u širem sastavu. Konačne rang-

liste dobitnika objavljene su 20. travnja 2016. na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr.  

 

Na natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu ove se godine prijavilo 1179 kandidata: 833 u A 

kategoriji, 64 u B kategoriji, 18 u C kategoriji te 264 kandidata u D kategoriji. 
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Podsjetimo, na temelju natječaja koji je objavljen u ožujku na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, 

opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molba 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).  

 

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


