
 

 

Središnji ured za međunarodnu suradnju 
 

Klasa: 605-01/20-01/14 
Urbroj: 380-153/037-20-2 

Zagreb, 13. listopada 2020. 

 

Predmet: Natječaj za djelomičnu stipendiju za ljetnu školu 

njemačkoga jezika Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu 
 

Na temelju ponude Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu (Njemačka) raspisuje se natječaj za 

jednu (1) djelomičnu studentsku stipendiju za ljetnu školu njemačkoga jezika Sveučilišta Johannesa 

Guttenberga u Mainzu koja će se održati u razdoblju od 2. do 27. kolovoza 2021. g.  

Ljetna škola sastoji se jezičnog tečaja koji obuhvaća sve razine njemačkoga (od A1 do C2) te bogatog 

popratnog kulturnog programa. Velik raspon interdisciplinarnih predavanja i radionica omogućava 

studentima da prošire svoje vidike u različitim područjima stoga je natječaj otvoren studentima svih 

fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu. 

Više informacija o ljetnoj školi dostupno je stranicama Sveučilišta Johannesa Guttenberga u Mainzu: 

https://summer.uni-mainz.de/international_summer_school_jgu/german-language-school/.  

Stipendija iznosi 1000 eura, a ostatak troškova student snosi sam. Cijena tečaja, smještaja i svih 

dodatnih aktivnosti je 2200 eura.  

Dodatnu potporu od 500 eura izabranom studentu dodijelit će Sveučilište u Zagrebu.  

Za stipendije se mogu natjecati studenti svih razina studija Sveučilišta u Zagrebu pod uvjetom da 

imaju odslušana minimalno dva semestra.  

Studenti su dužni zadržati status redovnog studenta na matičnom fakultetu/akademiji Sveučilišta u 

Zagrebu tijekom cijelog svog boravka na stranom sveučilištu.  

Natječajnu dokumentaciju s naznakom natječaja potrebno je do petka 30. listopada 2020. (datum 

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

Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za ljetnu školu njemačkoga jezika u 

Mainzu“.  

Natječajna dokumentacija: 

 molba na hrvatskome jeziku, 

 životopis na hrvatskome jeziku na Europass obrascu za životopis, dostupnom na: 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae, 

 preporuke dvaju profesora matičnog fakulteta/akademije na hrvatskome jeziku, 

 prijepis ocjena položenih ispita, 

 potvrda o upisu u akademsku godinu 2020./2021. 

 

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 
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kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnji uspjeh na studiju te preporuke 

profesora.  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na stranicama Središnjeg ureda za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu, www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

studenata/obavijesti-za-studente/, a kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila. 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: Renata Hranjec, viša stručna savjetnica u Središnjem uredu za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: rhranjec@unizg.hr.  
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