
 

 

 

  

1. PODACI O STUDENTU/ICI (popunjava student/ica) 
   

1.1. Ime i prezime  
   

1.2. Ime oca ili majke  
   

1.3. OIB             
   

1.4. Datum rođenja           
   

1.5. Državljanstvo  
   

1.6. Adresa prebivališta  
   

1.7. E-mail  
   

1.8. Telefon ili mobitel  
   

1.9. Izjavljujem da ne primam drugu stipendiju   DA                 (zaokružiti) 
 

Za točnost podataka jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću  

 Potpis studenta/ice 
 

 

 

  

2. PODACI O STUDIJU (popunjava sastavnica Sveučilišta) 
   

2.1. Naziv znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice  
   

2.2. Vrsta i razina studija                           (zaokružiti) 

SVEUČILIŠNI STUDIJ 

 preddiplomski 

 integrirani preddiplomski i diplomski 

 diplomski 
 

 
STRUČNI STUDIJ 

 preddiplomski 

 specijalistički diplomski 

2.3. Naziv studijskog programa  
   

2.4. Godina prvog upisa na studijski program  

         

2.5. Godina studija na koju je upisan/a  1  2 3  4 5 6           (zaokružiti) 

   

2.6. Student/ica nema prekid studija                                  DA                 (zaokružiti)  

   

2.7. Mjesto na rang-listi prema rezultatima državne mature i/ili razredbenog postupka (samo za studente I. godine)  
   

2.8. Broj ostvarenih bodova na državnoj maturi i/ili razredbenom postupku  
     

2.9. Student/ica se nalaze na rang-listi među 10% najuspješnijih kandidata-rezultati državne mature i/ili  
razredbenom postupku na rang-listi znanstveno/umjetničke-nastavne sastavnice 

DA NE      (zaokružiti) 

     

2.10. Student/ica je stekao/la minimalno 55 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini DA NE (zaokružiti) 
  

2.11. Prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija   

 (preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij, zaokružen na tri decimale) 
* za studente viših godina studija upisati prosjek ocjena svih položenih ispita zaključno s 31. listopada 2015.  
* za studente I. godine diplomskog studija prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija zaključno s 31. listopada 2015. 
* za studente II. godine diplomskog studija upisati prosjek ocjena svih položenih ispita iste razine studija (I. godine) zaključno s 31. listopada 2015. 

     

2.12. Student/ica  prema prosječnoj ocjeni svih položenih ispita tijekom studija (preddiplomski, integrirani  
preddiplomski i diplomski te diplomski studija) ulazi u 10% najuspješnijih studenta u studiju  

DA NE      (zaokružiti) 

     

2.13. Student/ica I. godine diplomskog studija je na rang listi među 10% najuspješnijih kandidata prema  
rezultatima razredbenog postupka ili uspjehu/prosjek ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom studiju 

DA NE      (zaokružiti) 

  

2.14. Student/ica ima druga postignuća tijekom studija              (zaokružiti) 
 

 A) Rektorova  
     nagrada 

B) Dekanova/ 
  Pročelnikova  
     nagrada 

C) Druge nagrade i 
     priznanja 
 

D) Natjecanja državne 
     ili međunarodne razine 

E) Objavljen znanstveni  
     ili stručni rad 

F) Umjetnički nastup ili 
     umjetnička djela  
(samo za umjetničke studije) 

 

Ime i prezime (tiskano) ovlaštene osobe znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice koja jamči za točnost podataka 
 
 
 

 
M.P. 

 

 
 

Potpis ovlaštene osobe 

  

 

 
 
 
 

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA 
ZA IZVRSNE STUDENTE 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 

 
 

1. OBRAZAC ZA PRIJAVU A – STIPENDIJA ZA IZVRSNOST 
 

Primljeno:  

Klasifikacijska oznaka: Organizacijska jedinica 

  

Urudžbeni broj: Prilog: Vrijeme: 

   
 



 

 

 

PRILOZI UZ PRIJAVU: 

1. Preslika domovnice, osobne iskaznice (obje strane), putovnice (na stranici sa slikom) ili rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva 

2. Preslika studentske isprave (studentska iskaznica ili indeks) 

3. Potvrda znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice o prijepisu ocjena 

4. 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 (vrednuju se samo priznanja koja su osvojena za vrijeme studija)  

e) preslika impresuma i sadržaja časopisa u kojem je obavljen znanstveni ili stručni rad (s imenom autora i nazivom rada) 

f) preslika priznanja za ostvareni javni umjetnički nastupi i umjetnička djela 

 
 


