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Sveučilište u Zagrebu objavilo Sveučilište u Zagrebu objavilo Sveučilište u Zagrebu objavilo Sveučilište u Zagrebu objavilo konačne konačne konačne konačne rangrangrangrang----liste liste liste liste studenata dobitnika studenata dobitnika studenata dobitnika studenata dobitnika 

stipendija stipendija stipendija stipendija za ak. god. 2015./2016za ak. god. 2015./2016za ak. god. 2015./2016za ak. god. 2015./2016.... 

    
Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojim mrežnim stranicama www.unizg.hr konačne rang-liste  

studenata dobitnika stipendija za ak. god. 2015./2016. 

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 odijeliti ukupno odijeliti ukupno odijeliti ukupno 

510510510510    stipendija. stipendija. stipendija. stipendija. Riječ je o stipendijama    u ukupno četiri kategorije: 414141410000 stipendijastipendijastipendijastipendija    za izvrsnostza izvrsnostza izvrsnostza izvrsnost    (A (A (A (A 

kategorija)kategorija)kategorija)kategorija), 44440 0 0 0 stipendijastipendijastipendijastipendija    za studentza studentza studentza 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, prmatematike, prmatematike, prmatematike, prirodnih 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 10 stipendija za studente 10 stipendija za studente 10 stipendija za studente 

uspješneuspješneuspješneuspješne    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)....    

    

Na natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu ove se godine prijavilo 1179 kandidata: 833  u A 

kategoriji, 64 u B kategoriji, 18 u C kategoriji te 264 kandidata u D kategoriji.    

Svečana dodjela stipendija SveučilSvečana dodjela stipendija SveučilSvečana dodjela stipendija SveučilSvečana dodjela stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. goišta u Zagrebu za ak. goišta u Zagrebu za ak. goišta u Zagrebu za ak. god. 2015./2016d. 2015./2016d. 2015./2016d. 2015./2016. . . . i potpisivanje i potpisivanje i potpisivanje i potpisivanje Ugovora Ugovora Ugovora Ugovora 

o stipendiranjuo stipendiranjuo stipendiranjuo stipendiranju    oooodržat će se u držat će se u držat će se u držat će se u ponedjeljak 25. travnja 2016. u 10 sati u ponedjeljak 25. travnja 2016. u 10 sati u ponedjeljak 25. travnja 2016. u 10 sati u ponedjeljak 25. travnja 2016. u 10 sati u Koncertnoj dvoraniKoncertnoj dvoraniKoncertnoj dvoraniKoncertnoj dvorani    

Blagoja BerseBlagoja BerseBlagoja BerseBlagoja Berse    Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 12).  

Sveučilišna stipendija iznosi 1000 kunaSveučilišna stipendija iznosi 1000 kunaSveučilišna stipendija iznosi 1000 kunaSveučilišna stipendija iznosi 1000 kuna    mjesečnomjesečnomjesečnomjesečno, a studenti je primaju , a studenti je primaju , a studenti je primaju , a studenti je primaju za za za za desetdesetdesetdeset    mjeseci.mjeseci.mjeseci.mjeseci. 

Pritom, pravo na primanje ove novčane potpore ne mogu ostvariti studenti koji već primaju 

stipendiju drugoga stipenditora.  

Podsjetimo, na temelju natječaja koji je objavljen u ožujku na mrežnim stranicama Sveučilišta u 

Zagrebu, opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molba bili su uspješnost u studiju (prosjek ocjena 

svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS-bodovi te viša godina studija uz kraće vrijeme 

studiranja) i dodatna postignuća (nagrade, priznanja, znanstveni i stručni radovi, umjetnička 

postignuća i sl).  

Konačne rang-liste i dodatne informacije dostupne su na poveznici:  

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

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 


