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Ured  za odnose s javnošću 
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Sveučilište u Zagrebu raspisaloSveučilište u Zagrebu raspisaloSveučilište u Zagrebu raspisaloSveučilište u Zagrebu raspisalo    dva natječaja za stipendiranje u dva natječaja za stipendiranje u dva natječaja za stipendiranje u dva natječaja za stipendiranje u 

ak. god. 2013./2014. ak. god. 2013./2014. ak. god. 2013./2014. ak. god. 2013./2014. ----    studentima ukupno 750 stipendijastudentima ukupno 750 stipendijastudentima ukupno 750 stipendijastudentima ukupno 750 stipendija 

 

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici www.unizg.hr dva natječaja za 

stipendiranje studenata u ak. god. 2013./2014.  

 

Riječ je o natječajima u okviru kojih će se dodijeliti ukupno 750 stipendija750 stipendija750 stipendija750 stipendija za studente Sveučilišta u 

Zagrebu.  

 

Prijave na oba natječaja podnosit Prijave na oba natječaja podnosit Prijave na oba natječaja podnosit Prijave na oba natječaja podnosit će će će će sssse od 24. siječnja do 16. veljače 2014.e od 24. siječnja do 16. veljače 2014.e od 24. siječnja do 16. veljače 2014.e od 24. siječnja do 16. veljače 2014.    elektroničkim putem.elektroničkim putem.elektroničkim putem.elektroničkim putem.    

 

U okviru natječajanatječajanatječajanatječaja    za stipendije izza stipendije izza stipendije izza stipendije iz Fonda za stipendiranje darovitih studenataFonda za stipendiranje darovitih studenataFonda za stipendiranje darovitih studenataFonda za stipendiranje darovitih studenata    Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u Sveučilišta u 

ZagrebuZagrebuZagrebuZagrebu ukupno će biti dodijeljeno 140 stipendija studentima 140 stipendija studentima 140 stipendija studentima 140 stipendija studentima koji se nalaze u 3% najuspješnijihkoji se nalaze u 3% najuspješnijihkoji se nalaze u 3% najuspješnijihkoji se nalaze u 3% najuspješnijih 

na studijskom programu za koji se prijavljuju. Ukupni iznos stipendije u okviru ovoga natječaja iznosi 

11.000 kuna11.000 kuna11.000 kuna11.000 kuna. 

 

U okviru natječaja za stipendije iz javnih proračunskih sredstavanatječaja za stipendije iz javnih proračunskih sredstavanatječaja za stipendije iz javnih proračunskih sredstavanatječaja za stipendije iz javnih proračunskih sredstava ukupno će se dodijeliti dodijeliti dodijeliti dodijeliti 610 610 610 610 

stipendijastipendijastipendijastipendija, od čega 500 stipendija za izvrsnost 500 stipendija za izvrsnost 500 stipendija za izvrsnost 500 stipendija za izvrsnost studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih na 

studijskom programu za koji se prijavljuju. Nadalje, Sveučilište je na temelju Trogodišnjeg ugovora o 

punoj subvenciji participacija u troškovima studija redovitih studenata sklopljenog s Ministarstvom 

znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru ostvarivanja cilja poticanja studiranja u području prirodnih, 

tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, te cilja uspostave sustavne podrške 

podzastupljenim skupinama, osiguralo 50 stipendija studentima koji studir50 stipendija studentima koji studir50 stipendija studentima koji studir50 stipendija studentima koji studirajuajuajuaju nastavničke nastavničke nastavničke nastavničke 

studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) te    60 60 60 60 

stipendija studstipendija studstipendija studstipendija studentima podzastupljenih skupinaentima podzastupljenih skupinaentima podzastupljenih skupinaentima podzastupljenih skupina, odnosno studentima s invaliditetom, studentima 

bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, dječjih domova ili 

odgojnih institucija te studenti bez oba roditelja) i studentima roditeljima. Ukupni iznos stipendija u 

okviru natječaja za stipendije iz javnih proračunskih sredstava iznosit će 10.000 kuna10.000 kuna10.000 kuna10.000 kuna.  

 

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

ocjena svih do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi i duljina studiranja) i dodatna 

postignuća (nagrade, priznanja, znanstveni i stručni radovi, umjetnička postignuća i sl).  

 

Detaljni uvjeti prijave, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji, dostupni su u tekstovima 

natječaja objavljenima na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr .  

  

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 


