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Ured  za odnose s javnošću 
 

                                 Zagreb, 7. travnja 2017.  

 

 
 
Pozivamo Vas na  

svečanu dodjelu svečanu dodjelu svečanu dodjelu svečanu dodjelu stipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučistipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017lišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017lišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017lišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017.... 

koja će se održati  

u u u u srijedu 12srijedu 12srijedu 12srijedu 12. . . . travnjatravnjatravnjatravnja    2017201720172017....    u u u u 9999.30.30.30.30    satisatisatisati,  

u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa,  

na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 12, Zagreb. 
    

    
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 Akademije dramske 

umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.  

 

Na temelju uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017., koji 

je bio otvoren od 15. veljače do 5. ožujka 2017., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u 

Zagrebu i Rektorskoga kolegija u širem sastavu, Senat Senat Senat Senat je na sjednici održanoj 14. ožujka 2017. donio    Odluku Odluku Odluku Odluku 

o dodjeli ukupno 510 stipendija Sveučilišta u Zagrebuo dodjeli ukupno 510 stipendija Sveučilišta u Zagrebuo dodjeli ukupno 510 stipendija Sveučilišta u Zagrebuo dodjeli ukupno 510 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija za ak. god. 2016./2017. 

 

U skladu s Odlukom,  u kategoriji za izvrsnost (kategorija A) ukupno će biti dodijeljeno 410 stipendija, u 

kategoriji stipendija za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, 

prirodnih znanosti i informatike (STEM; kategorija B) bit će dodijeljeno 40 stipendija, 10 stipendija dodijelit 

će se uspješnim studentima sportašima (kategorija C), a 50 stipendija studentima slabijega socio-

ekonomskoga statusa (kategorija D). 

 

Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10. 000 kuna. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10. 000 kuna. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10. 000 kuna. Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10. 000 kuna. Pritom, pravo na primanje 

ove novčane potpore ne mogu ostvariti studenti koji već primaju stipendiju drugoga stipenditora.  
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Popisi dobitnika stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2016./2017. za sve kategorije dostupni su na 

mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, 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 


