SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 604-02/15-01/58
URBROJ: 2198-1-79-01/15-01
Zadar, 19. siječnja 2015.
Na temelju članka 58. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" br.
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i
članka 39. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, studeni 2014.), sukladno Sporazumu o
suradnji o dodjeli stipendija između AMEOS Klinikum Bad Aussee GmbH i Sveučilišta u Zadru,
rektor Sveučilišta raspisuje

NATJEČAJ
za dodjeljivanje stipendija studentima Odjela za psihologiju i Odjela za zdravstvene studije
na Sveučilištu u Zadru za 2015. godinu

Opće informacije
U Austriji AMEOS djeluje u Bad Ausseeu kao AMEOS Klinikum Bad Aussee i AMEOS privatna
bolnica Bad Aussee.
Sukladno Sporazumu o suradnji između AMEOS Klinikum Bad Aussee GmbH i Sveučilišta u Zadru,
AMEOS dodjeljuje godišnje četiri stipendije studentima/icama Odjela za psihologiju i Odjela za
zdravstvene studije na Sveučilištu u Zadru.
Stipendija iznosi 282 (dvjestoosamdesetdva) Eura mjesečno, za period od 12 mjeseci.
Nakon odabira stipendista/ica sklopit će se posebni ugovor između AMEOS-a i studenata.
Pravo na stipendiju imaju:
Redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na studij Psihologije ili na Zdravstvene studije
Sveučilišta u Zadru, a koji studiraju od druge do pete godine studija te koji su tijekom studija ostvarili
minimalnu težinsku prosječnu ocjenu od 3,5.
Studenti moraju imati izražen interes za psihoterapiju, psihijatriju i psihosomatske bolesti.
Studenti moraju biti upisani na tečaj njemačkog jezika u Institutu za germanistiku (Centru za strane
jezike) na Sveučilištu ili imati barem razinu B2 u poznavanju njemačkog jezika. Studenti koji su
pohađali tečaj njemačkog jezika u Centru za strane jezike na Sveučilištu obvezuju se da će biti barem
na razini B2 u poznavanju njemačkog jezika, najkasnije nakon trećeg semestra.
AMEOS obvezuje stipendiste na sudjelovanje u tekućim projektima i događanjima u skladu sa
njihovim interesima.

Prijava na Natječaj
Potrebni dokumenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijava za stipendiju u pisanom obliku,
Pismo motivacije,
Životopis (Europass CV format),
Potvrdu o statusu studenta,
Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita,
Dokaz o poznavanju njemačkog jezika ili o upisu na tečaj njemačkog jezika.

Prijave se podnose s naznakom „Natječaj za AMEOS stipendiju “ na adresu:
Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
23000 Zadar
Prijave se podnose počevši od 20. siječnja 2015. do zaključno 5. veljače 2015.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se
razmatrati.
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