SVEUČILIŠTEU ZADRU
KLASA: 604-02/18-01/
URBROJ: 2198-1-79-01-18-01

Zadar,
Na temelju članka 57. 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, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 39. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst,
studeni 2018.) i članaka 22 i 23. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora redovitim studentima
Sveučilišta u Zadru (studeni 2018.), rektorica Sveučilišta u Zadru raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 60 (šezdeset) stipendija izvrsnim redovitim studentima
Sveučilišta u Zadru za akad. 2018./2019. godinu

Za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima mogu se natjecati studenti koji
ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
1. da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava:
domovnica, rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva, putovnica (na stranici sa slikom), ili
preslikom obiju strana osobne iskaznice;
2. da imaju status redovitog studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim
sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima,
preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima na
Sveučilištu u Zadru (u daljnjem tekstu: studenti), što se dokazuje ovjerom na prijavnom
obrascu za dodjelu stipendija kojeg ovjerava Sveučilište;
3. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine (osim u slučaju odobrenog mirovanja
studenskih obveza u nekoj od ranijih akademskih godina);
4. da ne primaju druge stipendije.
Posebni uvjeti koje moraju ispunjavati studenti koji se natječu za dodjelu stipendija za
izvrsnost su:
a) za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te
I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, da se nalaze na
rang-listi za upis na studij među 10% najuspješnijih kandidata sukladno uvjetima matičnog
odjela (rezultati državne mature i/ili rezultati razredbenog postupka) za tekuću akademsku
godinu;

b) za studente viših godina studija, da su stekli najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj
akademskoj godini;
c) za studente upisane na prvu godinu diplomskog sveučilišnog i prvu godinu specijalističkog
diplomskog stručnog studija, da se nalaze na rang listi među 10% najuspješnijih kandidata
upisanih u prvu godinu diplomskog studija na svom matičnom studiju/odjelu.

Stipendije za ovu kategoriju dodjeljuju se prema kriterijima kako slijedi:
 za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih studija ili
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija: ostvareno mjesto na rang listi
za upis na studij;
 za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih studija ili
integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija: težinski prosjek svih ocjena
na studiju zaokružen na tri decimale zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se
provodi natječaj za dodjelu stipendija;
 za studente koji su upisali prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog
diplomskog stručnog studija: težinski prosjek svih ocjena na studiju koji prethodi upisanoj
višoj razini studija, zaokružen na tri decimale;
 za studente više godine diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog studija: težinski
prosjek ocjena zaključno s 31. listopada u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj za
dodjelu studentskih stipendija, zaokružen na tri decimale.
Mjesečni iznos stipendije iznosi 900,00 kuna.
Stipendije se dodjeljuju prema uvjetima i kriterijima određenim Pravilnikom o dodjeli
stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta u Zadru koji je javno objavljen i
dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zadru www.unizd.hr
Prijave za dodjelu stipendije izvrsnim redovitim studentima podnose se na posebnom
obrascu koji se može dobiti na svim sveučilišnim odjelima i na mrežnoj adresi Sveučilišta u
Zadru www.unizd.hr
Prijave se podnose počevši od 17. prosinca 2018. do 11. siječnja 2019.
Prijave se dostavljaju s naznakom „Natječaj za stipendiju izvrsnim redovitim studentima„ na
adresu:
SVEUČILIŠTE U ZADRU
MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1
23000 ZADAR

