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Ured  za odnose s javnošću 
 

                                 Zagreb, 8. travnja 2014.  

 

 
 
Pozivamo Vas na  

ddddvije vije vije vije svečanesvečanesvečanesvečane    dodjeledodjeledodjeledodjele    stipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014lišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014lišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014lišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014....    

koje će se održati u četvrtakčetvrtakčetvrtakčetvrtak, 1, 1, 1, 10000. . . . travnjatravnjatravnjatravnja    2014201420142014....  

u 10u 10u 10u 10    i 1i 1i 1i 11.301.301.301.30    satisatisatisati,  

u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuu velikoj dvorani Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuu velikoj dvorani Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuu velikoj dvorani Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25. 

 
 
Na temelju odluke Senata od 11. ožujka 2014., Sveučilište u Zagrebu će za ak. god. 2013./2014. dodijeliti 
ukupno 750 stipendija750 stipendija750 stipendija750 stipendija. 
 
Riječ je o 140 s140 s140 s140 stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, 500 stipendija temeljem tipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, 500 stipendija temeljem tipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, 500 stipendija temeljem tipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata, 500 stipendija temeljem 
namjenskih proračunskih sredstava namjenskih proračunskih sredstava namjenskih proračunskih sredstava namjenskih proračunskih sredstava te    110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli sredstava koje je 110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli sredstava koje je 110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli sredstava koje je 110 stipendija temeljem odluke o raspodjeli sredstava koje je 
Sveučilište u Zagrebu dobilo na temelju subvencija za studente.Sveučilište u Zagrebu dobilo na temelju subvencija za studente.Sveučilište u Zagrebu dobilo na temelju subvencija za studente.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 
    
Riječ je o Riječ je o Riječ je o Riječ je o do sada do sada do sada do sada najvećemnajvećemnajvećemnajvećem    brojbrojbrojbrojuuuu    stipendija koje je Sveučilište stipendija koje je Sveučilište stipendija koje je Sveučilište stipendija koje je Sveučilište u Zagrebu u Zagrebu u Zagrebu u Zagrebu osmislilo, obradilo i osmislilo, obradilo i osmislilo, obradilo i osmislilo, obradilo i 
dodijelilo.dodijelilo.dodijelilo.dodijelilo.    
    
Novim stipendistima Sveučilišta u Zagrebu na svečanostima će se obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. prof. prof. prof. 
dr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjelišdr. sc. Aleksa Bjeliš i prorektorica za studente i studije prof. prof. prof. prof. dr. scdr. scdr. scdr. sc. Blaženka Divjak. Blaženka Divjak. Blaženka Divjak. Blaženka Divjak, kao i predstavnik predstavnik predstavnik predstavnik 
Studentskog zbora Sveučilišta u ZagrebuStudentskog zbora Sveučilišta u ZagrebuStudentskog zbora Sveučilišta u ZagrebuStudentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.  
 
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 Košičekdr. sc. Marko Košičekdr. sc. Marko Košičekdr. sc. Marko 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. 
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Podsjetimo, stipendije iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se 
studentima koji pripadaju kategoriji 3% najuspješnijih na studijskom programu3% najuspješnijih na studijskom programu3% najuspješnijih na studijskom programu3% najuspješnijih na studijskom programu. Ukupni iznos stipendije 
u ovoj kategoriji iznosi 11.000 kuna, odnosno 1.100 kn mjesečno kroz desetomjesečno razdoblje. 
 
Studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih na studijskom programu10% najuspješnijih na studijskom programu10% najuspješnijih na studijskom programu10% najuspješnijih na studijskom programu ukupno će biti dodijeljeno 500 500 500 500 
stipendija za izvrsnoststipendija za izvrsnoststipendija za izvrsnoststipendija za izvrsnost. 
    
Također, na temelju trogodišnjeg ugovora o punoj subvenciji participacija u troškovima studija redovitih 
studenata sklopljenog s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru ostvarivanja cilja poticanja 
studiranja u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, te cilja uspostave 
sustavne podrške podzastupljenim skupinama, dodijelit će se 37 stipendija37 stipendija37 stipendija37 stipendija    studentima koji studirajustudentima koji studirajustudentima koji studirajustudentima koji studiraju  
nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) te    
73 stipendija73 stipendija73 stipendija73 stipendija    studentima podzastupljenih skupinastudentima podzastupljenih skupinastudentima podzastupljenih skupinastudentima podzastupljenih skupina, odnosno studentima s invaliditetom, studentima  
bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili 
odgojnih institucija te studenti bez oba roditelja) i studentima roditeljima.  
 
Dodjelom stipendija u ovim dvjema kategorijama Sveučilište u Zagrebu pokazuje kako je svjesno potreba za 
nastavnicima u prirodoslovlju, informatici i matematici te potreba pojedinih skupina studenata koji nemaju 
osnovne preduvjete za uspješno studiranje. 
 
Ukupni iznos stipendija u okviru natječaja za stipendije iz namjenskih proračunskih sredstava te subvencija 
za studente iznosi 10.000 kuna, odnosno 1.000 kn mjesečno kroz desetomjesečno razdoblje.  
 
Opći kriteriji pri vrednovanju prispjelih molbi na oba natječaja bili su uspješnost u studiju (prosjek ocjena 
svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi i duljina studiranja) i dodatna postignuća 
(nagrade, priznanja, znanstveni i stručni radovi, umjetnička postignuća i sl).  
 
 
Popis dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. objavljen je 18. ožujka 2014. na 
mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr .  
 
Popis je dostupan na poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/senat-donio-odluku-o-dodjeli-
stipendija-sveucilista-u-zagrebu-za-ak-god-20132014/  . 
 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

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


