Na temelju članka 60. Statuta i članka stavka Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 136. sjednici održanoj 7. prosinca 2016. donio je odluku o raspisivanju

Natječaja
za dodjeljivanje 15 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija
Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2016./ 2017. godinu
I. Opće odredbe
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Dubrovniku u
akademskim godinama 2015/2016., 2016. / 2017. i 2017. / 2018. sklopljenog 12. studenoga 2015. između Sveučilišta u Dubrovniku i
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kojim su, između ostaloga, osigurana sredstva za dodjelu stipendija najboljim
studentima Sveučilišta , Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 136. sjednici održanoj 7. prosinca 2016. donio je odluku da će se
za akademsku 2016. / 2017. godinu dodjeliti 15 stipendija najboljim redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija
Sveučilišta.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2017. (devet mjeseci) i to po
jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na svakom sveučilišnom odjelu
(ukupno 12 stipedija) te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu godinu preddiplomskog
studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta na svojoj 109. sjednici održanoj 28. siječnja 2014. Studenti koji se prijave
na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje
odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objaviti na
internetskoj stranici Sveučilišta, te da će iste uključivati ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog
učilišta, godina upisa na visoko učilište, te broj stečenih ECTS bodova na studiju.
U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti jednu
drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1)da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga
državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
2)da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta
u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište;
3)da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine;
b) posebni uvjet:
-da po težinskoj prosječnoj ocjeni položenih ispita spadaju među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija, odnosno, ako su
upisali prvu godinu studija, da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata u razredbenom postupku ili da su oslobođeni
razredbenog postupka.
Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli kategorije „A“ državne stipendije imat će studenti koji imaju
niži prihod po članu kućanstva.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;
2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina
iznosi manje od 45;
3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija na istoj
razini studija;
4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini studija;
(5) koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta;
(6) koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj.
IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu kategorije
„A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na razini Sveučilišta.
Tekst natječaja za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku i na
oglasnim pločama sveučilišnih odjela.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objavljuje se na
internetskoj stranici Sveučilišta.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pisani
prigovor Senatu.
Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne stipendije. Sa svakim
studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze Sveučilišta i studenta.
Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta zajedno s
objavom natječaja.

V. Podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika
29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog odjela na kojem je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika odnosnog odjela.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 8. do 22. prosinca 2016. zaključno. Kao datum
podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta
ako je prijava osobno uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u kojima podaci u
prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.

