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Predmet: Natječaj za stipendiju – Sveučilište Sophia (Japan), za ljetni 
semestar akademske godine 2021./2022. 
 
 

 

Na temelju bilateralnog sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Sophia (Japan) 

raspisuje se natječaj za dvije (2) stipendije za studentsku razmjenu u ljetnom semestru akademske 

godine 2021./22. za preddiplomske i diplomske studijske programe koji se izvode na tom sveučilištu. 

Stipendija uključuje: oslobođenje od plaćanja školarine na Sveučilištu Sophia za vrijeme studijskog 

boravka, pomoć pri pronalaženju studentskog smještaja od strane Sveučilišta Sophia, mjesečnu 

potporu Sveučilišta u Zagrebu od 5.000 kn1 te refundaciju putnih troškova u iznosu do 7.000 kn. 

Za stipendije se mogu natjecati studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu 

s odslušana minimalno jednim semestrom, vrlo dobrim uspjehom u studiju i znanjem engleskoga 

jezika. 

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu 

tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu.  

Prijavnu dokumentaciju s naznakom natječaja potrebno je do utorka, 23. ožujka 2021. (datum 

primitka!) dostaviti na sljedeću adresu: Središnji ured za međunarodnu suradnju, Sveučilište u 

Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: za bilateralnu razmjenu.  

Prijavna dokumentacija: 

 molba na hrvatskom jeziku, 

 životopis na engleskom jeziku na Europass CV obrascu, dostupnom na: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae,  

 opis studijskih planova na Sveučilištu Sophia na engleskom jeziku (maks. 2500 znakova), 
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 preporuke dvaju profesora matičnog fakulteta na engleskom jeziku, 

 prijepis ocjena položenih ispita na hrvatskom i engleskom, 

 potvrda o upisanoj akademskoj godini 2020. /21., 

 potvrda o znanju engleskog jezika (minimalna razina: 79 na TOEFL iBT / 550 na TOEFL ITP 
/ 6.0 na IELTS(Academic) / 730 na TOEIC te za diplomske studije  100 na TOEFL iBT / 600 
na TOEFL ITP / 7.0 na IELTS(Academic) / 870 na TOEIC), 

 (neobavezno) potvrda o znanju japanskog jezika za studente koji planiraju upisati 
predmete na japanskom zahtjeva se razina N1; 

 

Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Sophia dostupne su na adresi: 

https://www.sophia.ac.jp/eng/index.html. 

Informacije o postupku prijave nominiranog kandidata dostupne su na sljedećoj adresi: 

https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/index.html.  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Odluku o izboru kandidata donosi 

Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti, odnosno nadležni prorektor. 

Osnovni kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, opis studijskih planova, dosadašnje ocjene 

na studiju te znanje stranoga jezika na kojem se program izvodi. Odabranog kandidata/kandidatkinju 

Sveučilište u Zagrebu predlaže stranom sveučilištu koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju.  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Središnjeg ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-

suradnja/. Žalba protiv odluke o odabiru podnosi se Sveučilištu u Zagrebu, Povjerenstvo za žalbe u 

programima mobilnosti, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, u roku od 8 dana. 

Osoba za kontakt: Hrvoje Nikolić, stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta 

u Zagrebu, e-mail: bilateral_exchange@unizg.hr, tel. +385 (0)1 46 98 165. 
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