Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-01/10-303/10
Urobroj: 251-61-01/139-10-30
Zagreb, 20. listopada 2010.
Na temelju članka 34. Statuta Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
prijedloga Povjerenstva za međunarodnu suradnju Fakultetsko vijeće u užem sastavu
na 1. redovitoj sjednici održanoj 20. listopada 2010. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za CEEPUS stipendije
(u sastavu doc. dr. sc.
I.Štoković - predsjednik, doc. dr. sc. J. Grizelj - član i prof. dr. sc. D. Matičić - član) za
odabir kandidata za CEEPUS stipendije koji glasi:
STUDENTI DODIPLOMSKOG STUDIJA:
Osnovni kriteriji
•
•
•
•
•
•
•

prednost imaju studenti viših godina studija,
prosjek ocjena veći od 3,5
znanje stranih jezika (engleski, za Austriju obvezan njemački);
dobna granica 35 godina (uključujući poslijedoktorski studij),
tehnički najkraći boravak 1 mjesec,
pravno najkraći boravak 21 dan,
u pravilu se ne bi smjelo koristiti stipendiju u istoj zemlji 2 puta

Dodatni kriteriji
- prethodno korištenje CEEPUS stipendije;
- motivacijsko pismo;
- razgovor I intervju s kandidatima;
STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG
Osnovni kriteriji
•
•
•
•
•

STUDIJA:

barem 2 završena semestra redovite nastave,
dobna granica 35 godina (uključujući poslijedoktorski studij),
tehnički najkraći boravak 1 mjesec,
pravno najkraći boravak 21 dan,
u pravilu se ne bi smjelo koristiti stipendiju u istoj zemlji 2 puta

Dodatni kriteriji
- prethodno korištenje CEEPUS stipendije;
- motivacijsko pismo;
- dokumentirana prethodna suradnja;
- projektni prijedlog već odobren za financiranje od strane nacionalnih ili međunarodnih
tijela (CEEPUS bi, u slučaju kada projektna sredstva nisu dovoljna za ostvarenje
razmjene istraživača, poslužio kao model ostvarenja razmjene);

- razmjena u svrhu stvaranja zajedničke projektne prijave ili pilot istraživanja koje bi
poslužilo pisanju budućeg projektnog prijedloga (svakako navesti na koju se projektnu
liniju namjerava pisati projektni prijedlog)
- interni prioriteti Veterinarskog fakulteta, područja na kojima ima potrebe za
osnaživanjem znanstvenog ili nastavnog rada
- razgovor / intervju s kandidatima;
NASTAVNICI:
Osnovni kriteriji
•
•
•
•
•

nema dobne granice,
nastavnik na sveučilištu,
tehnički najkraći boravak 1 mjesec,
pravno najkraći boravak 10 dana,
dozvoljeno višekratno korištenje stipendije u istoj zemlji ukoliko je to od značaja
za Mrežu

Dodatni kriteriji
- godine staža
- barem 2 završena semestra redovite nastave,
- dogovorena predavanja (minimum 6 sati tjedno)
- prethodno korištenje CEEPUS stipendije;
- dokumentirana prethodna suradnja;
- projektni prijedlog već odobren za financiranje od strane nacionalnih ili međunarodnih
tijela (CEEPUS bi, u slučaju kada projektna sredstva nisu dovoljna za ostvarenje
razmjene istraživača, poslužio kao model ostvarenja razmjene);
- razmjena u svrhu stvaranja zajedničke projektne prijave ili pilot istraživanja koje bi
poslužilo pisanju budućeg projektnog prijedloga (svakako navesti na koju se projektnu
liniju namjerava pisati projektni prijedlog)
- interni prioriteti Veterinarskog fakulteta, područja na kojima ima potrebe za
osnaživanjem znanstvenog ili nastavnog rada.
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Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Dostaviti:
("f)Povjerenstvo
za međunarodnu suradnju
Y. Fakultetsko vijeće u užem sastavu
3. Pismohrani

