
 

NATJEČAJ 
za dodjelu 

Vrhunske stipendije Zaklade “Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA" 
za studente opredijeljene pozivu tehničkog obrazovanja- 

elektrotehnički fakultet 

  
PROPOZICIJE 
 
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti/ce opredijeljeni pozivu tehničkog obrazovanja 
koji ispunjavaju slijedeće uvjete:  
- da imaju naglašenu akademsku aktivnost – izvrsnost u studiju sa prosjekom 
ocjena višim od 4,6 i što više položenih ispita, 
- da imaju barem dvije (2) preporuke eminentnih sveučilišnih profesora, 
- da imaju potvrdu o sudjelovanju u nastavi (demonstratura, vođenje tečaja i 
slično), 
- da nisu korisnici neke druge slične vrhunske stipendije u svrhu studiranja. 

 
Prednost imaju studenti/ce koji: 
- imaju završena više od 6 semestra i koji su do semestra u kojem se prijavljuju za 
vrhunsku stipendiju došli u redovitom vremenu studija, 
- da imaju znanstvene i stručne radove objavljene u znanstvenim i stručnim 
časopisima, 
- da imaju potvrdu o sudjelovanju u znanstvenim projektima, 
- da imaju osvojene nagrade na natjecanjima na akademskoj razini. 
 
Kriteriji za dodjelu vrhunske stipendije jesu: 

- prosjek ocjena postignut tijekom studija 4,6 x 100 bodova po ukupnom prosjeku 

ocjena (ukupan prosjek ocjena x 100 bodova), 

- osvojene nagrade na stručnim natjecanjima: 10 bodova po nagradi. 

 
 
DODJELA VRHUNSKE STIPENDIJE 
 
Vrhunsku stipendiju Zaklade u iznosu od maksimalno 100.000,00 kn godišnje 
dodijelit će se kandidatu koji je osvojio najveći broj bodova. 
 
Upravni odbor Zaklade donijet će odluku na osnovu pristigle dokumentacije. 
Odluka Upravnog odbora je konačna. 
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PRAVILA 
 
Natjecatelji pristaju nastupati u radijskim i televizijskim emisijama, na zamolbu 
organizatora i bez naknade. 
 
Sudionici Prijavom  prihvaćaju uvjete natjecanja. 
 
Ukoliko pristupnici budu pozvani na razgovor, sami snose troškove prijevoza i 
smještaja. Organizator stoji na raspolaganju i ponudit će mogućnost posredovanja i 
pronalaženja što povoljnijeg smještaja. 
 
PRIJAVA 
 
1. Pristupnici Natječaja prijavljuju se putem prijavnice. Ispunjenu prijavnicu 

potrebno je poslati na adresu organizatora. 
2. Rok prijave je do 04. listopada 2011. godine (datum slanja pošte). Prijave koje 

stignu poslije navedenog datuma ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.  
3. Uz prijavnicu obvezno priložiti: 

• Potvrdu o upisu u 7. semestar ili više. 

• Ovjereni prijepis ocjena svih 6 semestara sa najmanjim prosjekom ocjena od 
4,6 

• Kraći životopis  sa naglaskom na obrazovne aktivnosti. 

• Dvije preporuke eminentnih sveučilišnih profesora. 

• Potvrdu o sudjelovanju u znanstvenim projektima. 

• Popis znanstvenih i stručnih radova objavljenih u znanstvenim i stručnim 
časopisima. 

• Potvrdu o osvojenim nagradama na natjecanjima na akademskoj razini. 

• Izjavu pristupnika da nije korisnik neke druge stipendije 

• Jednu fotografiju u digitalnom formatu ne stariju od dvije godine. 
  
Organizator Natjecanja će sve prijavljene pristupnike o rezultatima prijava i o 
daljnjim pripremama obavijestiti najkasnije do 14. listopada 2011. 
Kontakt: Zaklada Dr. Ing. Dino Škrapić, MBA 
Adresa: HR-52210 Rovinj (Rovigno), Nikole Tesle 4 
Tel: 00385(0)52815926      
Fax: 00385(0)52815926     
E-mail: info@zaklada-dinoskrapic.hr  
Web: www.zaklada-dinoskrapic.hr 
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