Na temelju Odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu s 12. elektroničke
sjednice zaključene 6. svibnja 2019., raspisuje se

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih studija,
diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.

I. Stipendije za izvrsnost Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se po područjima

A. Društveno - humanističko područje - 1 stipendija
B. Prirodoslovno područje - 1 stipendija
C. Tehničko područje - 1 stipendija
D. Biotehničko područje - 1 stipendija
E. Umjetničko područje - 1 stipendija
F. Biomedicinsko područje - 1 stipendija

Student se može prijaviti na natječaj samo u jednom od područja, ovisno o studiju na kojem
studira. Ako student studira više od jednog studijskog programa prijavljuje ono područje
matičnog fakulteta akademske godine 2018./2019. (tj. prvotno upisani fakultet ukoliko se radi
o studentu koji studira više od jednog studijskog programa).

Ukupan iznos stipendije za svako navedeno područje iznosi 10.000,00 kn.

Sredstva za isplatu stipendija osigurana su temeljem Ugovora o donaciji financija potporama
za stipendiju redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih,
diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. sklopljen između Porsche Hrvatska
d.o.o. i Sveučilišta u Zagrebu.

II. Pravo prijave na natječaj imaju:

1. redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu,
2. redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu,
3. redoviti studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu,
4. redoviti studenti preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu,
5. redoviti studenti diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu.

III. Pravo prijave na natječaj nemaju:

1. studenti koji studiraju na Visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Zagrebu,
2. studenti koji su u ak. god. 2018./2019. upisali prvu godinu preddiplomskih i prvu godinu
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija,
3. studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini
2018./2019.,
4. studenti razlikovne godine studija tj. oni studenti koji su akademske godine 2017./2018.
polagali razlikovne kolegije,
5. studenti koji koriste stipendiju financiranu iz javnog izvora (npr. državne stipendije
Ministarstva znanosti i obrazovanja, stipendije općina, županija i slično)1,
6. studenti koji studiraju dulje od propisanog vremena trajanja studijskog programa
računajući od godine prvog upisa na studij,

1

Ne odnosi se na studente korisnike stipendija za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili
sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata (Erasmus, CEEPUS)

7. studenti koji su u akademskoj godini 2017./2018. ostvarili manje od 45 ECTS bodova
(gledaju se kolegiji koji su upisani temeljem studijskog programa za tu akademsku godinu),
8. studenti koji za vrijeme svoga studiranja nisu ostvarili težinski prosjek od 4.0 ili veći,
9. studenti koji studiraju na izvanrednom studiju.

IV. Stipendije Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u skladu s kriterijima za
dodjelu stipendija, prijavnim obrascem te GDPR odredbom koji su sastavni dio ovog natječaja.
Ispunjavanjem prijavnog obrasca studenti jamče za točnost i istinitost navedenih podataka u
prijavi.

V. Prijave na natječaj obavljaju se osobno, dostavom svih prijavnih dokumenata u Pisarnici
Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, (za ured Studentskog zbora Sveučilišta u
Zagrebu) svakim radnim danom (pon-pet) od 9 do 16 sati, ili poštom. Svu dokumentaciju
potrebno je predati u kuverti s naznakom „za stipendiju za izvrsnost“ zajedno s prijavnim
obrascem. Prijave su otvorene od 7.05.2019. do 20.05.2019. do 12:00h.

VI. Evaluacijski postupak i pravo na prigovor
Postupak natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija SZZG.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija razmatra sve pristigle prijave za stipendije, utvrđuje popis
kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Natječaja, sastavlja privremenu rang-listu
kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te objavljuje privremenu rang-listu na mrežnoj
stranici SZZG-a i Sveučilišta u roku od 10 dana od dana zaključenja Natječaja.
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 5 dana od dana objave
privremene rang-liste na mrežnoj stranici SZSUZ podnijeti pisani prigovor Povjerenstvu za
prigovore SZSUZ.
Povjerenstvo za prigovore dužno je odlučiti o prigovoru u roku od 5 dana od dana primitka
prigovora.
Ako se tijekom postupka obrade pristigle dokumentacije utvrdi da je student dostavio
netočne i neistinite podatke, njegova će prijava biti automatski isključena iz daljnjeg
vrjednovanja.
Ako se tijekom postupka obrade pristigle dokumentacije utvrdi da ista nije potpuna, student
je dužan dopuniti dokumentaciju u roku od 2 dana od dana dostave zahtjeva za dopunu.

Prijave podnesene izvan roka utvrđenog u natječaju bit će odbačene kao nepravovremene.
Prijave za koje nije dostavljena potpuna dokumentacija bit će odbačene kao nepotpune, ako
student na zahtjev, u roku propisanom ovim Natječajem ne dopuni dokumentaciju.
Na temelju dodijeljenih bodova i prihvaćenih prigovora, Povjerenstvo za dodjelu stipendije
utvrđuje konačnu rang-listu dobitnika stipendija te se lista studenata kojima je dodijeljena
stipendija objavljuje na mrežnoj stranici SZSUZ.
Sa svakim studentom kojemu je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor o dodjeli
stipendije najkasnije u roku od 30 dana od dana objave konačne liste dobitnika stipendije.

Kriterij za dodjelu stipendije za izvrsnost
(maksimalno ostvarivo 30 bodova)

1. Volontiranje; potvrda o volonterskim satima (maksimalno ostvarivo 5,5 bodova)

a. 1 do 15 sati – 1 bod
b. 16 do 40 sati – 2 boda
c. 41 do 70 sati – 3 boda
d. 71 do 90 sati – 4 boda
e. 91 i više sati – 5,5 bodova

2. Članstvo u studentskoj udruzi (maksimalno ostvarivo 6 bodova)

a. Član (kopija članske iskaznice ili potvrda o članstvu) – 1 bod
b. Zamjenik predsjednika, predsjednik ili tajnik (ispis iz registra udruga;
https://registri.uprava.hr/#!udruge ) – 6 bodova

3. Sportski uspjeh (maksimalno ostvarivo 7,5 bodova )

a. Nastupanje na sveučilišnim prvenstvima (potvrda od katedre TZK)- 1 bod
b. Nastupanje na državnom prvenstvu (potvrda od voditelja tima) - 1 bod
c. Nastupanje na međunarodnom prvenstvu (potvrda od voditelja tima) - 1 bod
d. Raspored po natjecateljskim mjestima
i. 3. mjesto- 0.5 bodova
ii. 2. mjesto- 1 bod
iii. 1. mjesto- 1.5. bodova

4. Sveučilišne nagrade (maksimalno ostvarivo 6 bodova)

a. 10% najboljih studenata akademske godine 2017./2018. (potvrda iz studentske referade)2 boda
b. Dekanova nagrada (kopija potvrde dekanove nagrade)- 2 boda
c. Rektorova nagrada (kopija potvrde rektorove nagrade)- 2 boda

5. Posebni uspjesi (maksimalno ostvarivo 5 bodova)2

a. Demonstrator na predmetu ili u stručnoj službi (potvrda katedre ili stručne službe) – 2 boda
b. Objava znanstvenog rada ili izložen umjetnički rad, prvi autor ili dopisni autor - 2 boda
a1 – 2 boda
a2 – 1 bod
a3 – 0.5 boda
c. Objava znanstvenog rada ili izložen umjetnički rad, suautor - 1 bod
a1 – 1 bod
a2 – 0.5 boda
a3 – 0.25 boda

2

- Suator/koautor – bilo koje mjesto među autorima
- U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi koji su zastupljeni u bazama podataka Science Citation Index –
Expandedu i Current Contentsu.
- Znanstveni radovi druge skupine (a2) su radovi zastupljeni u jednoj od sekundarnih publikacija; časopisi koje izdaju
matični fakulteti sa međunarodnom recenzijom, te svi oni koji ne spadaju u a1 i a3 grupu časopisa
- Znanstveni radovi treće skupine (a3) su radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova
održanih u inozemstvu ili u Hrvatskoj u organizaciji ili suorganizaciji međunarodne znanstvene asocijacije s recenzijom
uredništva ili radovi objavljeni u zbornicima zastupljenim u SCI – Proceedingsu i/ili CC – Proceedingsu.

Prijavni obrazac za dodjelu stipendije za izvrsnost
(popuniti i potpisati vlastoručno)

Prijave na natječaj obavljaju se osobno, dostavom svih prijavnih dokumenata u Pisarnici
Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, (za ured Studentskog zbora Sveučilišta u
Zagrebu) svakim radnim danom (pon-pet) od 9 do 16 sati, ili poštom. Svu dokumentaciju
potrebno je predati u kuverti s naznakom „za stipendiju za izvrsnost“ zajedno s prijavnim
obrascem. Prijave su otvorene od 7.05.2019. do 20.05.2019. do 12:00h.

IME KANDIDATA:
PREZIME KANDIDATA:
GODINA ROĐENJA:
BROJ INDEKSA:
FAKULTET / AKADEMIJA
(SASTAVNICA):
VRSTA STUDIJA:
PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI

(upiši znak “x” uz
INTEGRIRANI
odgovarajući odgovor)
SMJER STUDIJA:
GODINA STUDIJA:
MOBITEL:
E-MAIL:

(na sljedećim pitanjima upiši znak “x” uz odgovarajući odgovor)

POSLIJEDIPLOMSKI

Napomena: Podnošenjem prijavnog obrasca te kriterija, popratne i ostale dokumentacije
kandidat daje privolu Povjerenstvu za dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provođenja Natječaja za
dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, svojim potpisom jamčim za istinitost i točnost
svih podataka i predane dokumentacije za dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskog zbora
Sveučilišta u Zagrebu.

U Zagrebu,

Potpis podnositelja kandidature3×

×

Za navedene podatke podnositelji kandidature snose moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost.

Ostala potrebna dokumentacija za dodjelu stipendije za izvrsnost

Također, uz dokumentaciju koja je navedena u okviru kriterija za dodjelu stipendija potrebno
je dostaviti i:
•
•
•

•

Potvrdu o statusu redovitog studenta sastavnice Sveučilišta u
Zagrebu upisanog u ak. god. u kojoj se dodjeljuje stipendija.
Potvrdu s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita te
brojem ostvarenih ECTS bodova.
Privolu/suglasnost za prikupljanje, obradu i objavu osobnih
podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (SL EU
L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
(NN br. 42/2018).
Potpisanu izjavu da u trenutku podnošenja prijave nije korisnik/ca
niti jedne druge stipendije.

Suglasnost o obradi osobnih podataka
Molimo navesti sve tražene podatke!
Podatke upisujte čitko tiskanim slovima.

Prezime: _________________________________________
Ime: _____________________________________________
Broj mob. / tel.: ___________________________________
e-mail: __________________________________________

Svojim potpisom jamčim za točnost navedenih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti
osobnih podataka (EU) 2016/679, svojim potpisom dajem privolu Studentskog zboru
Sveučilišta u Zagrebu za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka u svrhu prijave na
Natječaj za dodjelu stipendija za izvrsnost Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Vlastoručni potpis:

_______________________________

U Zagrebu, ___________________

Izjava o korištenju stipendije

Ja, _______________________________ (ime i prezime), rođen/a ___________________,
kao student/ica Sveučilišta u Zagrebu _____________________ (JMBAG), pod materijalnom
i kaznenom odgovornošću izjavljujem da u trenutku podnošenja prijave na Natječaj za dodjelu
stipendije za izvrsnost Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, nisam korisnik/ica niti jedne
druge stipendije financirane iz javnog izvora4

Vlastoručni potpis:

_____________________________

U Zagrebu, ____________________

4

Ne odnosi se na studente korisnike stipendija za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili
sudjelovanja u programu mobilnosti i međunarodne razmjene studenata (Erasmus, CEEPUS)

