
Stipendija Sveučilišta u Zagrebu - naputak za studente

Sveučilište  u  Zagrebu  svake  godine  dodjeljuje  Sveučilišne  stipendije  svojim  najboljim 
studentima. Postupak za dobivanje stipendije uključuje objavljivanje natječaja na oglasnim pločama 
visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu. Natječaj je otvoren do 27. svibnja 2011. 

I. Pravo  sudjelovanja  u  natječaju  imaju  redoviti  studenti  dodiplomskog/  preddiplomskog, 
integriranog preddiplomskog i diplomskog, stručnog i diplomskog studija te studenti s invaliditetom 
koji zadovoljavaju ovim općim uvjetima:
1. da nisu stariji od 27 godina života
2. da nisu (bez opravdanih razloga1) ponavljali godinu studija
3. da nisu apsolventi niti studenti prve godine studija
4. da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00
5. da prilože uvjerenje o upisu u ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

II. Molbe  za  stipendiju  podnose  se  na  obrascu  koji  se  može  preuzeti  s  internet  stranice  
Sveučilišta u Zagrebu. Pri popunjavanju obrazca mora se voditi računa o točnosti podataka.

III. Stipendija se dodjeljuje temeljem dokazanih rezultata na studiju. Pri dodjeli se vodi 
računa o zastupljenosti svih grupacija dodiplomskog/preddiplomskog, diplomskog ili integriranog 
studija. Broj i iznos stipendija ovisi o količini osiguranog novca i o broju studenata koji udovoljavaju 
kriterijima natječaja.

IV. Pri vrednovanju prispjelih molbi uzimaju se u obzir ovi kriteriji:
1. viši prosjek na višoj godini studija (donja granica je 4,00), vidi dolje za studente pod A.
2. broj ostvarenih ECTS bodova (donja granica 55 ECTS bodova po svakoj godini studija) i viši
    prosjek ocjena (donja granica je 4,00), vidi dolje za studente pod B.
3. socijalni status natjecatelja

V. Uspjeh na studiju A) za studente koji studiraju po starom nastavnom programu: mjeri 
se prosječnom ocjenom u dosadašnjem tijeku studija. Ako pristupnik u svojstvu redovitog studenta 
istodobno pohađa dva različita studija, boduje se prosječna ocjena onog studija koji je povoljniji za 
njega. Prosječna ocjena boduje se brojem bodova koji odgovaraju prosjeku ocjena izračunatom na 
dvije decimale. Prilikom vrednovanja uzima se u obzir godina studija  tako da  prednost imaju studenti 
više godine studija u odnosu na nižu, uz uvjet da studenti više godine  imaju prosjek ocjena bar 4.0. 
Ukoliko uopće nema pristupnika na višoj godini studija ili nema onih koji udovoljavaju navedenim 
uvjetima,  ide  se  na prvu nižu godinu itd.  sve do druge godine (studenti  prve godine i  apsolventi  
nemaju pravo sudjelovanja, točka I. podtočka 3.). 

V.  a Uspjeh  na  studiju  B) za  studente  prediplomskog,  integriranog preddiplomskog i 
diplomskog, stručnog te diplomskog studija (bolonjski programi): mjeri se prosječnom ocjenom u 
dosadašnjem tijeku studija i brojem ostvarenih ECTS bodova. Prednost i ovdje imaju studenti više 
godine studija u odnosu na nižu, uz uvjet da studenti više godine  imaju prosjek ocjena bar 4.0 . (Veći 
prosjek ocjena i veći broj ostvarenih ECTS bodova - donja granica je 55 bodova - po svakoj godini  
daje prednost).  

Za studente koji se prijavljuju pod A) i B) - lošiji socijalni status natjecatelja uzima se u obzir 
samo u slučaju kad više natjecatelja ima jednaki broj bodova iz točke IV; podtočke 1. i 2. (Dokazuje se 
prosjekom primanja roditelja u posljednja 3 mjeseca (uvjerenje iz financijsko-računovodstvene službe  
ustanove gdje roditelji rade) ili odreskom od posljednje mirovine za roditelje umirovljenike te brojem 
članova koji žive u zajedničkom domaćinstvu, obrazac se može nabaviti u Narodnim novinama). 
Studenti s invaliditetom dostavljaju liječnička uvjerenja kao dokaz svog stanja.

Sve što pristupnik navede u zamolbi kao svoje uvjete iz točke I. i IV. potrebno je dokazati 
valjanom potvrdom. Nepotpune zamolbe se ne razmatraju. 

Izbor pristupnika obavlja posebno sveučilišno povjerenstvo za dodjelu stipendije2 na osnovi 
navedenih uvjeta.  U skladu s prijedlogom Povjerenstva,  rektor donosi odluku o dodjeli  stipendija. 
Svaki pristupnik koji smatra da je u nečemu zakinut ima pravo na žalbu u roku od osam dana od dana  
objave rezultata, te na osobni uvid u dokumentaciju. Odgovor na žalbu Povjerenstvo je dužno dati  
najkasnije 48 sati od dana njenog podnošenja. 

Rezultati natječaja s popisom stipendista objavljuju se na oglasnim pločama svih visokih 
učilišta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišnom vjesniku i sredstvima javnog priopćavanja, (web stranice 
Sveučilišta).  Izabranim se studentima rješenja o dobivanju sveučilišne stipendije svečano uručuju u 
auli Sveučilišta. 

Stipendist Sveučilišta u Zagrebu može u jednoj akademskoj godini primati samo jednu 
stipendiju.  U slučaju da student  dobije stipendiju i  od drugog stipenditora,  dužan je odlučiti  se i  
izvijestiti Sveučilište u Zagrebu koju će od tih stipendija primati. (Svrha je ove odredbe da što veći  
broj izvrsnih studenata dobije stipendiju). 1 

1) Zdravstveni razlozi ili porodiljni dopust.
2) Osniva se pri Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.


