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Ured  za odnose s javnošću 
 

                                 Zagreb, 22. travnja 2016.  

 

 
Pozivamo Vas na  

svečanu dodjelu svečanu dodjelu svečanu dodjelu svečanu dodjelu stipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučilišta 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.... 

koja će se održati  

u ponedjeljak 25. travnja 2016. u 10 sati  

u Koncertnoj dvorani Blagoja Berse Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu        

(Trg maršala Tita 12).  

 
Stipendistima Sveučilišta u Zagrebu na svečanosti će se obratiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. prof. dr. sc. 

Damir BorasDamir BorasDamir BorasDamir Boras i prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. scprof. dr. scprof. dr. scprof. dr. sc. Ivana Čuković. Ivana Čuković. Ivana Čuković. Ivana Čuković----Bagić. Bagić. Bagić. Bagić.     

Svečanosti će nazočiti prorektori Sveučilišta u Zagrebu, dekani i prodekani sastavnica, profesori te drugi 

gosti.    

 

Umjetnički program svečanosti pripremaju studenti Muzičke akademije i Kineziološkoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica svečanosti bit će Jelena 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. 

Na temelju odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu ove će akademske godine dNa temelju odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu ove će akademske godine dNa temelju odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu ove će akademske godine dNa temelju odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu ove će akademske godine dodijeliti ukupno 510 odijeliti ukupno 510 odijeliti ukupno 510 odijeliti ukupno 510 

stipendija. stipendija. stipendija. stipendija. Riječ je o stipendijama    u ukupno četiri kategorije: 414141410000 stipendijastipendijastipendijastipendija    za izvrsnostza izvrsnostza izvrsnostza izvrsnost    (A kategorija)(A kategorija)(A kategorija)(A kategorija), 

44440 0 0 0 stipendijastipendijastipendijastipendija    za studentza studentza studentza studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, e koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, e koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, e koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, 

prprprprirodnih znanosti i informatike irodnih znanosti i informatike irodnih znanosti i informatike irodnih znanosti i informatike ––––    STEM (B kategorija)STEM (B kategorija)STEM (B kategorija)STEM (B kategorija), , , , 10 stipendija za studente uspješne10 stipendija za studente uspješne10 stipendija za studente uspješne10 stipendija za studente uspješne    sportašsportašsportašsportaše e e e 

(C kategorija) (C kategorija) (C kategorija) (C kategorija) i 50 stipendija 50 stipendija 50 stipendija 50 stipendija za studente slabijegza studente slabijegza studente slabijegza studente slabijegaaaa    sociosociosociosocio----ekonomskogekonomskogekonomskogekonomskogaaaa    statusastatusastatusastatusa    (D(D(D(D----katkatkatkategorija).egorija).egorija).egorija).    

 

Konačne rang-liste dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016. objavljene su 20. 

travnja 2016. na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr. Popis stipendista dostupan je na 

poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/stipendije/ . 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

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


