Prijavni obrazac U

GRAD LEPOGLAVA
POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA
Antuna Mihanovića 12, Lepoglava

PRIJAVA
na natječaj za dodjelu stipendije
studentima Grada lepoglave
Kriterij uspjeh i postignuća tijekom studiranja
NAPOMENA: U obrascu prijave potrebno je popuniti sve tražene podatke

Osobni podaci (ovjerava prijavitelj svojim potpisom)
Ime i prezime
OIB
Adresa prebivališta
Broj telefona / mobitela
E-mail adresa

Podaci o završenom prethodnom studiju1 (ovjerava prijavitelj svojim potpisom)
Naziv visokog učilista
Adresa visokog učilista
Stečeni broj ECTS bodova kroz studij
Aritmetički prosjek ocjena stečenih na studiju

Podaci o upisanom studiju (ovjerava prijavitelj svojim potpisom)
JMBAG
Naziv visokog učilišta
Adresa visokog učilišta
Smjer
Vrsta i razina Sveučilišni
upisanog
studija
Stručni

preddiplomski (PDS)

diplomski (DS)

stručni preddiplomski

specijalistički diplomski stručni

integrirani preddiplomski i diplomski (IPDDS)

Upisana godina studija u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje za stipendiju
Trajanje studija u semestrima
Prosjek stečenih ECTS bodova po godini3
Broj ECTS bodova potrebnih za upis sljedeće godine

1
1

Ispunjavaju studenti prve godine diplomskog studija i specijalističkog stručnog diplomskog studija
NE Ispunjavaju studenti prve godine PDS, IPDDS kao ni studenti stručnog preddiplomskog studija
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Postignuti izvannastavni rezultati i nagrade
Dekanova i rektorova nagrada (upisuju studenti više godine studija i prve godine dipomskog studija odnosno specijalistočkog diplomskog studija)
Redni broj

Opis

01.
02.

Projektne aktivnosti tijekom prethodne akademske godine
Redni broj

Opis

01.
02.
03.
04.
05.

Razmjene tijekom prethodne akademske godine
Redni broj

Opis

01.
02.
03.
04.
05.

Volontiranje tijekom prethodne akademske godine
Broj sati

Student sa invaliditetom

Ne

IZJAVA
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da nemam zaključen ugovor o stipendiranju s
drugim davateljima stipendija i ne ostvarujem drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije, te da su svi
podaci upisani u prijavu točni što potvrđujem vlastoručnim potpisom.
U Lepoglavi,

________________________________
Vlastoručni potpis podnositelja prijave

Podnošenjem ovog obrasca podnositelj je suglasan da Grad Lepoglava prikuplja, koristiti i dalje obrađuje podatke u svrhu provedbe
javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka SL EU L119 i
Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).
Osobni podaci mogu se temeljem pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka koristiti i u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe,
uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.
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Prijavi prilažem (Molimo označite priloge koje prilažete prijavi)

Potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje za
stipendiju iz koje mora biti vidljivo u koju nastavnu godinu je student upisan u tekućoj
akademskoj godini
Presliku svjedodžbe o položenim ispitima državne mature

* Studenti 1. godine PDS i IPDDS

Prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija sa istaknutim ECTS bodovima

* Studenti viših godina PDS, DS i

IPDDS te studenti 1. godine DS

Presliku osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice
Uvjerenje o prebivalištu izdanu od PP Ivanec ne starije od 3 mjeseca od raspisivanja natječaja
Dokaze o dobivenim nagradama na županijskim i državnim natjecanjima u prethodnoj akademskoj godini
Dokaz o dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi u prethodnoj akademskoj godini
Dokaz o sudjelovanju u projektu u organizaciji fakulteta, udruga ili drugih inicijativa mladih u
prethodnoj akademskoj godini
Dokaz da je student sudjelovao u razmjeni tijekom protekle akademske godine sa vidljivim podatkom
o trajanju razmjene
Dokaz o objavljenim radovima u literaturi koju prepoznaje sveučilište ili posebnom odlukom tijelo
jedinica regionalne ili jedinica lokalne samouprave
Potvrdu o mjesečnim primanjima za svakog člana obitelji i studenta koji se prijavljuje za posljednja 3
mjeseca koja prethode raspisivanju natječaja ili Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da
nema primanja s bilo koje osnove
Preslika volonterske knjižice ili potvrda organizatora volontiranja s brojem ostvarenih sati te potvrdu
organizatora volontiranja o prijavljenim volonterskim satima nadležnom ministarstvu u prethodnoj
akademskoj godini
Potvrdu liječnika o utvrđenom postotku invalidnosti
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