URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Klasa: 605-01/18-05/07
Urbroj: 380-155/287-18-1
Zagreb, 3. srpnja 2018.

Predmet: Natječaj za stipendije na Moskovskom državnom
sveučilištu M.V. Lomonosov, za ljetni semestar ak.god. 2018./2019.

Temeljem sporazuma o bilateralnoj razmjeni između Moskovskog državnog sveučilišta
M.V. Lomonosov i Sveučilišta u Zagrebu raspisuje se natječaj za jednu (1) stipendiju za ljetni
semestar ak. god. 2018./2019. za preddiplomske i diplomske studijske programe ponuđene na
tom sveučilištu.
Za stipendije se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu preddiplomskog ili
diplomskog studija koji su uspješno završili najmanje tri semestra, s dobrim uspjehom u studiju i
znanjem ruskog jezika koje dokazuju odgovarajućom potvrdom.
Sveučilište u Moskvi osloboditi će stipendista plaćanja školarine. Sveučilište u Zagrebu
dodjeljivat će stipendistima mjesečnu potporu od 3.000 kn te refundaciju za putne troškove u
iznosu do 5.000 kn.
Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u
Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu. Ako pripadaju kategoriji studenata
koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni
su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi.
Natječajnu dokumentaciju s naznakom natječaja potrebno je do petka 27. srpnja 2018.
(datum primitka!) dostaviti na sljedeću adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14,
10000 Zagreb.
Natječajna dokumentacija:




molbu na hrvatskom jeziku
životopis na hrvatskom i ruskom jeziku
opis studijskih planova na Sveučilištu u Moskvi na hrvatskom i ruskom jeziku
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preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na ruskom ili engleskom jeziku
prijepis ocjena položenih ispita na hrvatskom i engleskom (studenti diplomskog studija
trebaju priložiti i prijepis ocjena s preddiplomske razine)
potvrdu o upisanoj akademskoj godini 2017./18.
potvrdu o znanju ruskog jezika (studentima ruskog jezika nije potrebna). Potvrde koje se
prihvaćaju:




ako je student položio ruski jezik na fakultetu – min. 2 godine, fakultet izdaje
potvrdu o znanju jezika
potvrda škole stranih jezika, ili Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u
Zagrebu
međunarodni certifikati

Podrobnije obavijesti o Sveučilištu u
http://www.msu.ru/en

M. V.

Lomonosov

dostupne su na adresi:

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Odluku o izboru kandidata donosi
Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti, odnosno nadležni
prorektor. Odabranog kandidata/kandidatkinju Sveučilište u Zagrebu predlaže stranom sveučilištu
koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja.
Osoba za kontakt: Ana Barbarić, MA, stručna suradnica u Uredu za međunarodnu suradnju
Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: bilateral_exchange@unizg.hr, tel. 01/4698 165.
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