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Ured  za odnose s javnošću 
  
Zagreb, 1. ožujka 2018. 
  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo dva natječaja za studente – 
otvorene prijave za stipendije i Rektorovu nagradu 

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici www.unizg.hr Natječaj za dodjelu 

stipendija i Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018..    

 

Stipendije će biti dodijeljene redovitim studentima preddiplomskih, integriranih 

preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 

godinu 2017./2018.  

 

Prijave na Natječaj mogu se podnositi od 28. veljače do 19. ožujka 2018. elektroničkim putem, 

upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. Za pristup aplikaciji student se mora prijaviti koristeći se 

svojim elektroničkim identitetom u sustavu  AAI@EduHr. 

 

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se ukupno u četiri kategorije:  za izvrsnost (350 

stipendija), za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području 

matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) (40 stipendija), za uspješne studente 

sportaše (10 stipendija) te za studente slabijega socioekonomskoga statusa (100 stipendija).  

Od ove godine novost je da se u kategoriji 'stipendije za studente slabijega socioekonomskoga 
statusa' imaju mogućnost prijaviti i studenti prve godine preddiplomskoga studija.  

 

Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kuna, odnosno 1.000,00 

kuna tijekom 10 mjeseci. Student se može prijaviti na Natječaj samo u jednoj kategoriji.  

 

Opći  kriteriji pri vrednovanju prispjelih molbi na Natječaj bit će uspješnost u studiju (prosjek 

ocjena svih položenih ispita i ukupno stečeni ECTS bodovi do 30. rujna 2017.) te dodatna 

postignuća (Rektorova i Dekanova nagrada). 

 

 

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 28. veljače 2018. i Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za 

akademsku godinu 2017./2018. 
 

Pravo prijave imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih 

preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 
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Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici 

Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/, a rok prijave na natječaj je 4. 

svibnja 2018. u 16 sati.  

 

Za Rektorovu nagradu radovi se mogu prijaviti u šest kategorija: za individualni 

znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora), za timski znanstveni i umjetnički rad 

(tri do deset autora), za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području 

translacijskih istraživanja (jedan do deset autora), za „veliki“ timski znanstveni i 

umjetnički rad (više od deset autora), za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili 

timova (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora) te za društveno koristan rad u 

akademskoj i široj zajednici (na prijedlog čelnika sastavnice ili rektora). 

Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnoga ili preglednoga 
karaktera niti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad 
izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), no može biti povezan s tom temom. 
 
Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Sveučilišta u 
Zagrebu i koji ima stupanj doktora znanosti, odnosno znanstveno-nastavno ili 
umjetničko-nastavno zvanje. Mentor je dužan u odgovarajući obrazac na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Zagrebu do 4. svibnja 2018. upisati obrazloženje po čemu 
predloženi studentski rad udovoljava kriterijima izvrsnosti. Ispis cijeloga 
prijavljenoga rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka studenti 
dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice, koje će potom svoje prijedloge 
dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. Ono će svoj 
prijedlog nagrađenih radova i dokumentaciju dostaviti rektoru do srijede 13. lipnja 
2018., nakon čega će popis dobitnika biti objavljen na oglasnim pločama fakulteta i 
akademija te na mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije tri dana prije svečane 
dodjele Nagrade. 
 

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u 

srijedu 4. srpnja 2018.  
 

U prigodi svečane dodjele Rektorove nagrade bit će organizirana izložba postera na 
kojoj će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.  
 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. dostupan je 
na poveznici:  
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorova_na
grada/Natjecaj_za_dodjelu_Rektorove_nagrade_akad_god_2017_2018.pdf 
 
 

 
S poštovanjem, 
 
Ured za odnose s javnošću 


