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PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA IZVRSNE STUDENTE
SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
A3)
studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija,
studenti I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija
znanstveno – nastavnih sastavnica Sveučilišta

1. PODATCI O PRIJAVITELJU (popunjava student/ica)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ime i prezime:
Ime oca ili majke:
Datum rođenja:
OIB:
Državljanstvo:
Adresa prebivališta:
E-mail:
Broj telefona/mobitela:

Izjavljujem da PRIMAM / NE PRIMAM drugu stipendiju. (zaokružiti)

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.

______________________
(potpis studenta/ice)
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Vrijeme:

OBRAZAC ZA PRIJAVU A3) –
STIPENDIJA ZA IZVRSNOST

2. PODATCI O STUDIJU (popunjava sastavnica Sveučilišta)
2.1.

Ime i prezime studenta/ice:

2.2.

Naziv znanstveno-nastavne sastavnice:
Vrsta i razina studija (zaokružiti):

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

SVEUČILIŠNI STUDIJ
a) diplomski

STRUČNI STUDIJ
a) specijalistički diplomski

Naziv studijskog programa:
Godina prvog upisa na studijski
program:
Godina studija na koju je upisan/a:

1.

DA
Student/ica ima prekid studija:
Težinski prosjek ocjena svih položenih
ispita tijekom preddiplomskog studija
(zaokruženo na 3 decimale, zaključno s 31.
listopada 2020.):
Student/ica je na rang listi među 10%
najuspješnijih kandidata prema
DA
rezultatima razredbenog postupka ili
težinskom prosjeku ocjene svih položenih
ispita na preddiplomskom studiju:
Student/ica ima druga postignuća tijekom studija (zaokružiti):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

NE

NE

Rektorova nagrada
Dekanova/Pročelnikova nagrada
Ostale nagrade i priznanja tijekom studija
Natjecanja državne razine (za prvo, drugo ili treće mjesto)
Natjecanja međunarodne razine (za prvo, drugo ili treće mjesto)
Objavljeni znanstveni rad u domaćoj recenziranoj publikaciji
Objavljeni znanstveni rad u međunarodnoj recenziranoj publikaciji
Objavljeni stručni rad

Ime i prezime ovlaštene osobe znanstveno-nastavne sastavnice koja jamči za točnost podataka:

__________________________
(ime i prezime)

M.P.

___________________
(potpis)

PRILOZI UZ PRIJAVU:
1. Preslika domovnice, osobne iskaznice (obje stranice), putovnice (na stranici sa slikom) ili rješenja o stjecanju
hrvatskog državljanstva
2. Preslika studentske isprave (studentska iskaznica ili indeks – prva stranica)
3. Potvrda znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice o statusu studenta s prijepisom ocjena
4. Potpisana Privola / Suglasnost za objavu osobnih podataka
5. Dokazi o drugim postignućima tijekom studija:
a) preslika Rektorove nagrade (pojedinačno ili u suautorstvu)
b) preslika Dekanove/Pročelnikove nagrade (pojedinačno ili u suautorstvu)
c) preslika drugih nagrada ili priznanja
d) preslika priznanja iz kojeg se vidi da je student/ica sudjelovao na državnom ili međunarodnom natjecanju i
osvojio jedno od prva tri mjesta (priznaju se samo uspjesi ostvareni u prethodnoj i/ili aktualnoj akademskoj
godini)
e) preslika impresuma i sadržaja časopisa u kojem je objavljen znanstveni ili stručni rad (s imenom autora i
nazivom rada)
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