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Sveučilište u Zagrebu objaviloSveučilište u Zagrebu objaviloSveučilište u Zagrebu objaviloSveučilište u Zagrebu objavilo    Natječaj za dodjelu Natječaj za dodjelu Natječaj za dodjelu Natječaj za dodjelu stipendija za ak. god. stipendija za ak. god. stipendija za ak. god. stipendija za ak. god. 

2018./2019.2018./2019.2018./2019.2018./2019.    

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojim mrežnim stranicama www.unizg.hr Natječaj za dodjelu 

stipendija za ak. god. 2018./2019. 

Ukupno 500 sUkupno 500 sUkupno 500 sUkupno 500 stipendija u četirima tipendija u četirima tipendija u četirima tipendija u četirima kategorijama bit će dodijeljeno redovitim studentima kategorijama bit će dodijeljeno redovitim studentima kategorijama bit će dodijeljeno redovitim studentima kategorijama bit će dodijeljeno redovitim studentima 

preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu. Zagrebu. Zagrebu. Zagrebu.     

StudentStudentStudentStudenti se mogu prijaviti na Natječaj od danas, 20. ožujka 2019.i se mogu prijaviti na Natječaj od danas, 20. ožujka 2019.i se mogu prijaviti na Natječaj od danas, 20. ožujka 2019.i se mogu prijaviti na Natječaj od danas, 20. ožujka 2019.,,,,    elektroničkim putemelektroničkim putemelektroničkim putemelektroničkim putem, 

upisivanjem podataka u aplikaciji na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije. 

Aplikaciji student može pristupiti korištenjem svojega elektroničkoga identiteta u sustavu 

AAI@EduHr. Rok za prijavu na Natječaj je 7. travnja 2019. do 24 sata.Rok za prijavu na Natječaj je 7. travnja 2019. do 24 sata.Rok za prijavu na Natječaj je 7. travnja 2019. do 24 sata.Rok za prijavu na Natječaj je 7. travnja 2019. do 24 sata.    

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se Stipendije Sveučilišta u Zagrebu dodijelit će se u ukupno u ukupno u ukupno u ukupno četiričetiričetiričetirima kategorijamama kategorijamama kategorijamama kategorijama: za izvrsnost : za izvrsnost : za izvrsnost : za izvrsnost 

(350 stipendija), za student(350 stipendija), za student(350 stipendija), za student(350 stipendija), za studente koji studiraju nastavničke studijske programe u području e koji studiraju nastavničke studijske programe u području e koji studiraju nastavničke studijske programe u području e koji studiraju nastavničke studijske programe u području 

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

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

Student se na Natječaj može prijaviti samo u jednoj kategoriji. Ukupni iznos stipendije za svaku od 

navedenih kategorija je 10.000 kuna. 

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 2018.) te dodatna postignuća 

(Rektorova i Dekanova nagrada). 

Detaljnije informacije dostupne su u tekstu Natječaja za dodjelu stipendija koji je objavljen na 

poveznici: 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Podrska/Stipendije/2019_Natjecaj_za_do

djelu_stipendija_SuZ.pdf . 

 

 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


