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Na temelju čl. 19. st. 1. t. 1O. Statuta Sveučilišta u Splitu, Senat
03. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine, donosi

Sveučilišta

u Splitu, na svojoj

PRAVILNIK
O STIPENDIJI SVEUČILIŠTA U SPLITU
Članak 1.
u Splitu (daljnje: Sveučilište) može sukladno propisanim uvjetima i
kriterijima, a sukladno utvrđenim rang listama, studentima Sveučilišta dodijeliti
Stipendiju Sveučilišta u Splitu (dalje: Stipendija).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.

(1)

Sveučilište

Članak 2.

(1) Za Stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Splitu (isključujući
poslijediplomske studije), a koji u trenutku podnošenja prijave za dodjelu Stipendije nisu
korisnici druge stipendije ili koji pisano izjave da će se odreći druge stipendije u slučaju
da dobiju Stipendiju Sveučilišta u Splitu, odnosno da će se pisanim putem odreći
Stipendije Sveučilišta u Splitu i vratiti sva sredstva koja su primili na osnovi Stipendije za
tu akademsku godinu ako se odluče primati neku drugu stipendiju,
(2) Stipendije se dodjeljuju u dvije kategorije koji se rangiraju na dvije odvojene rang liste:
studentima koji su po prvi puta upisani u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih
studija, integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija te kratkih
stručnih studij a
studentima viših godina studija koji su u svakoj godini dosadašnjih studija (uključujući
i 1. i 2. ciklus visokog obrazovanja) ostvarili najmanje 60 ECTS bodova (ne
računajući fakultativne kolegije) te studentima koji se po prvi puta upisuju u prvu
godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija
koji su preddiplomski studij završili u predviđenom roku. Ne računaju se ECTS
bodovi ostvareni u tekućoj akademskoj godini.
Članak 3.
(1) Za studente iz čl. 2. al. 1. primarni kriterij je ukupan broj bodova koji je relevantan za upis
na studij koji student studira objavljen pri Središnjem prijavnom uredu, a sekundarni (ako
je ukupan broj bodova isti) bodovi ostvareni na državnoj maturi, s time da kod studija na
koje su upisani i studenti koji su položili državnu maturu i studenti koji nisu položili
državnu maturu, a čiji broj bodova relevantan za upis nije komparabilan, prednost imaju
studenti koji su položili državnu maturu.

(2) Za studente iz čl. 2. al. 2. primarni kriterij je visina prosjeka ocjena u dosadašnjem
studiranju (uključujući i 1. i 2. ciklus visokog obrazovanja). Prosjek ocjena računa se u
skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu (normirajući
s obzirom na ECTS bodove), zaokružujući na 2 decimale (u prosjek se ne uračunavaju
ispiti/ ECTS bodovi položeni u tekućoj akademskoj godini) a sekundarni kriteriji za
rangiranje su redom važnosti (prethodni apsolutno isključuje sljedeći) kako slijedi:
1

dobitnik rektorove nagrade,
dobitnik dekanove nagrade,
visina razine studija,
visina godine studijskog programa,
demonstrator,
kriterij po izboru Povjerenstva za dodjelu Stipendije.
Članak 4.
(1) Stipendije će se raspodijeliti prema sljedećem omjeru:
20% studentima iz čl. 2. al. 1,
80% studentima iz čl. 2. al. 2.
(2) Unutar Stipendija iz st.1. Stipendije će se raspodijeliti prema sljedećem omjeru:
75% studentima upisanim na studije i smjerove u prirodnom, tehničkom,
biomedicinskom i zdravstvenom, biotehničkom području, te u informatičko
komunikacij skom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim za ova područja
25% studentima upisanima na studije u ostalim područjima.
(3) Odluku o detaljnijem načinu raspodjele Stipendija po pojedinim područjima i/ili
sastavnicama i/ili studijima i/ili smjerovima (modulima), a sukladno st. 1. i 2„ može
donijeti rektor, a ta odluka, ako bude donesena, sastavni je dio natječaja za dodjelu
Stipendije.

(I)

(1)

Članak 5.
za dodjelu Stipendije raspisat će rektor Sveučilišta te će se obj aviti na oglasnim
pločama i web stranicama Sveučilišta te svih znanstveno-nastavnih i nastavnih sastavnica
Sveučilišta i studija Mediteranska poljoprivreda, a u svezi računanja roka za podnošenje
prijave za dodj elu Stipendije smatra se da je objavljen na dan objave na oglasnoj ploči i
web stranici Sveučilišta.
Natječaj

Članak 6.
za dodjelu Stipendije obvezno sadrži:
podatak o dužini trajanja Stipendije,
popis uvjeta za dodjelu Stipendije,
raspodjelu iz čl. 4„
popis relevantnih dokumenata koje je natjecatelj dužan priložiti prijavi,
rok za podnošenje prijave,
adresu na koju se šalje prijava,
nadnevak i mjesto gdje se objavljuje odluka o dodjeli Stipendije.

Natječaj

Članak 7.
(1) Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od 01. listopada do 30. rujna
godine.

tekuće

akademske

Članak 8.

(1) Povjerenstvo za dodjelu Stipendije čine svi prorektori, a prorektor nadležan za studente i
studentski standard je predsjednik povjerenstva po funkciji.
(2) Povjerenstvo razmatra sve prijave te nakon njihove obrade, u skladu s odredbama ovog
pravilnika, donosi odluku o dodjeli Stipendije koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web
stranici Sveučilišta na dan koji je određen u natječaju za dodjelu Stipendije.
Članak 9.
( 1) Sredstva za Stipendije osiguravaju se godišnjim proračunom Sveučilišta, a o v1sm1
Stipendije, vremenu i načinu isplate odlučuje rektor.
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Ćlanak 10.
(1) Studenti koji se tijekom akademske godine za koju mu je dodijeljena Stipendija odreknu
Stipendije dužni su vratiti sva sredstva koja su primili na osnovi Stipendije za tu
akademsku godinu, dok će se ta sredstva odnosno ta Stipendija za cijelu akademsku
godinu dodijeliti studentima koji udovoljavaju uvjetima za Stipendiju, a pod uvjetom da bi
ti studenti bili dobitnici Stipendije u slučaju da student koji se odrekao stipendij e uopće
nije podnio prijavu za Stipendiju.
Ćlanak 11.
(1) Danom stupanj a na snagu ovog Pravilnika stavlj a se izvan snage Pravilnik o Stipendiji
Sveučilišta u Splitu od 19. prosinca 2013 .g.
Članak 12.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanj a na oglasnoj
primjenjuje se za akademsku godinu 2014./2015. i nadalj e.

ploči Sveučilišta,

a

REKTOR
nđelinović

G~
AVN TAJNICA
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Pa a Vu erm~vić Šimunović, dipl. iur.
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