Klasa: 604-02/14-02/2
Urbroj: 380-061/038-14-1
Zagreb, 21. siječnja 2014.

Na temelju odluke Senata sa sjednice održane 21. siječnja 2014.,
Sveučilište u Zagrebu raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava
redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih
te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014.
I.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014. dodjeljuje se u sljedećim kategorijama:
A. stipendije za izvrsnost - studentima koji se nalaze u 10% najuspješnijih studenata na studijskom
programu za koji se prijavljuju (500 stipendija);
B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike,
prirodnih znanosti i informatike (STEM) (50 stipendija);
C. stipendije studentima podzastupljenih skupina (60 stipendija)
1. studenti s invaliditetom
2. studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji,
dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja)
3. studenti roditelji
Ukupni iznos stipendije za svaku od navedenih kategorija je 10.000 kn, odnosno 1000 kn mjesečno, kroz
desetomjesečno razdoblje.

II.

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija dodjeljuju se u
skladu s kriterijima za dodjelu stipendija koji su sastavni dio ovog natječaja.

III.

Prijave na natječaj obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na
internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.
Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti koristeći svoj elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.
Prijave se podnose od 24. siječnja do 16. veljače 2014. godine.

Pravo prijave na natječaj za kategorije A, B i C nemaju:





studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Zagrebu
studenti koji ne udovoljavaju posebnim kriterijima navedenim za svaku kategoriju stipendije
studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2013./2014.
studenti „razlikovne“ godine studija

Pravo prijave na natječaj za kategoriju A i B nemaju:
 studenti koji su 2013./2014. upisali prvu godinu studija (preddiplomskog, integriranog ili
preddiplomskog stručnog)
 studenti koji su od početka studija skupili manje od N x 55 ECTS bodova (gdje je N broj punih
godina od početka studija bez mirovanja)
 studenti koji su za ak. god. 2013./2014. već dobili stipendiju od nekog drugog stipenditora
čija sredstva potječu iz državnog ili iz proračuna Grada Zagreba

Kriteriji za dodjelu stipendija:
Opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molbi su sljedeći: kriteriji uspješnosti u studiju (prosjek ocjena svih
do sada položenih ispita, ukupno stečeni ECTS bodovi, duljina studiranja) i dodatna postignuća.
U nastavku su navedeni posebni kriteriji za svaku kategoriju stipendije i oni su eliminatorni za pristupnike.
A. stipendije za izvrsnost - dodjeljuju se redovitim studentima koji studiraju na preddiplomskim,
integriranim preddiplomskim i diplomskim, diplomskim sveučilišnim te preddiplomskim stručnim i
specijalističkim diplomskim stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu koji su postigli visoke rezultate u
dosadašnjem studiju.
 Pristupnici za ovu kategoriju moraju se nalaziti na rang listi 10% najuspješnijih studenata na
studijskom programu za koji se prijavljuju, sukladno kriterijima matičnog fakulteta ili akademije
na kojoj studiraju.
Pri vrjednovanju prednost će imati studenti koji uz bolje opće kriterije (viši prosjek ocjena, veći broj ECTS
bodova, viša godina studija uz kraće vrijeme studiranja) imaju i dodatna postignuća kao što su rektorova
nagrada, dekanova nagrada, nagrada fakultetskog ili akademijskog vijeća, objavljen znanstveni/stručni rad,
uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine. Za umjetničke studije dodatno se uzimaju u obzir
ostvareni javni umjetnički nastupi kao i umjetnička djela i radovi predstavljeni na stručnim skupovima.
B. stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike,
prirodnih znanosti i informatike (STEM) - dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih
preddiplomskih, integriranim preddiplomskih i diplomskih te diplomskih sveučilišnih studija


Pristupnici za ovu kategoriju moraju studirati studijski program koji pripada grupi STEM područja
s prosjekom ocjena iznad 3.5 - popis studijskih programa nalazi se u izborniku aplikacije putem
koje se pristupnici prijavljuju.
Pri vrjednovanju prednost će imati studenti koji uz bolje opće kriterije (viši prosjek ocjena, veći broj ECTS
bodova, viša godina uz kraće vrijeme studiranja) imaju i dodatna postignuća (rektorova nagrada, dekanova
nagrada, nagrada fakultetskog ili akademijskog vijeća, objavljen znanstveni/stručni rad, uspjesi na
natjecanjima državne ili međunarodne razine, mentorstvo učenicima u natjecanjima državne ili
međunarodne razine, aktivnosti popularizacije znanosti).
C. stipendije studentima podzastupljenih skupina - stipendije se dodjeljuju redovitim studentima
sveučilišnih i stručnih studija koji se prijavljuju za jednu od niže navedenih kategorija:
1. studenti s invaliditetom
 Pristupnici za ovu kategoriju mogu biti studenti koji prema rješenju Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60 % ili više i studenti koji
imaju dijagnosticirane specifične teškoće u učenju kao primjerice disleksiju, disgrafiju.
Pri vrjednovanju u obzir će se uzimati utvrđeni postotak tjelesnog oštećenja te opći kriteriji .
2. studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (studenti koji dolaze iz udomiteljskih obitelji,
dječjih domova ili odgojnih institucija; studenti bez oba roditelja)
 Pristupnici za ovu kategoriju mogu biti studenti koji su putem rješenja Centra za socijalnu skrb
bili smješteni u udomiteljskim obiteljima, dječjim domovima ili odgojnim institucijama te
studenti bez oba roditelja.
Pri vrjednovanju u obzir će se uzimati i opći kriteriji uspješnosti.
3. studenti roditelji
 Pristupnici za ovu kategoriju jesu studenti koji imaju djecu. U slučaju da oba roditelja
studiraju, samo jedan može ostvariti pravo na stipendiju.
Pri vrjednovanju u obzir će se uzimati i opći kriteriji uspješnosti.
Za C kategoriju stipendija se mogu prijaviti i redovni studenti prve godine studija. Nadalje, ako
ispunjavaju uvjete, mogu se prijaviti i u bilo koju od prije navedenih kategorija, a pravo na stipendiju
mogu ostvariti samo po jednoj osnovi.

Dokumenti i podatci potrebni za prijavu na natječaj:
Svi natjecatelji s pravom prijave na natječaj za stipendije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2013./2014.
trebaju imati sljedeće potvrde ukoliko podatci nisu evidentirani u ISVU:
1. Potvrda da je redoviti student sastavnice Sveučilišta u Zagrebu upisan u zimski semestar 2013./2014.
2. Potvrda s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita do kraja ak. god. 2012./2013. izračunatim
na tri decimale, brojem ostvarenih ECTS bodova i datumom zadnjeg položenog ispita. Studenti
diplomskih studija obvezni su priložiti i potvrdu (ili na sastavnici ovjereni preslik svjedodžbe) s prosjekom
ocjena preddiplomskih studija i prosjekom ocjena diplomskih studija.
3. Potvrdu sastavnice o mirovanju prije ak. god. 2013./2014., ako je student imao mirovanje
godine/semestra
(Jedna potvrda može sadržavati i više traženih podataka. Ako se traženi podatci nalaze na istoj potvrdi nije
potrebna nova).
Ovisno o kategoriji za koju se prijavljuje, pristupnik je dužna priložiti i dodatne dokumente:
I. Dokumenti potrebni za prijavu u kategoriji A
1. Potvrda fakulteta/akademije da je među 10% najuspješnijih studenata na studijskoj godini
2. Preslika priznanja iz kojeg se vidi da je na međunarodnom ili državnom natjecanju iz područja struke
osvojio jedno od prva tri mjesta. (Vrjednuju se samo priznanja koja su osvojena za vrijeme studija, ne i
za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja).
3. Preslika povelje o dobivanju rektorove nagrade (pojedinačne ili u suautorstvu do 3 autora)
4. Preslika povelje o dobivanju dekanove nagrade ili nagrade fakultetskog/akademijskog vijeća
5. Preslika impresuma i sadržaja časopisa koji je objavio znanstveni ili stručni rad (s imenom autora i
nazivom rada)
6. Preslika priznanja za ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetnička djela ili za radove predstavljene na
stručnim skupovima.
Student ne mora imati sve tražene elemente da bi mogao sudjelovati na natječaju za A kategoriju, (osim
one koje moraju podnijeti svi natjecatelji i one pod točkom I. 1. koja je uvjet za sudjelovanje), no prednost
pri izboru imati će onaj tko ima više dodatnih postignuća.
II. Dokumenti potrebni za prijavu u kategoriji B - stipendije studentima koji studiraju nastavničke
studijske programe STEM područja
Student mora podnijeti dokumente navedene pod svi natjecatelji te ako ima i one za kategoriju A osim
točke 1.
III. Dokumenti potrebni za prijavu u kategoriji C - stipendije studentima podzastupljenih skupina
1. studenti s invaliditetom
1. Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje RH (studenti s tjelesnim oštećenjima)
2. Logopedski nalaz i mišljenje (studenti sa specifičnim teškoćama u učenju)
2. studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi
1. Potvrda Centra za socijalnu skrb da je kandidat student bez odgovarajuće roditeljske skrbi
(da je bio smješten u udomiteljskim obiteljima, dječjim domovima ili odgojnim
institucijama)
2. Smrtni listovi roditelja
3. studenti roditelji
1. Preslika rodnog lista djeteta
2. Potvrda o prebivalištu roditelja i djeteta

