INTELLECTA NAGRAĐUJE IZVRSNOST:
Otvorene su prijave za stipendije za
besplatno učenje stranih jezika u
Proljetnom semestru 2022.!

Dragi naši studenti, nismo zaboravili na vas! I u Proljetnom
semestru 2022. godine osigurali smo fond za stipendije u
vrijednosti od 20.000,00 kn! Intellecta i ovog proljeća nagrađuje
izvrsnost redovnih studentica i studenata.
Pozivamo sve studente da se prijave na natječaj za stipendiju za učenje
stranog jezika i tako si osiguraju produktivno i uspješno proljeće!
U našem natječaju bitne stavke jesu činjenica da si redovan
student/studentica i da imaš ukupni prosjek iznad 4,0, no veliku ćemo
pažnju posvetiti i pitanjima o tome kako sudjeluješ u akademskoj

zajednici i društvu oko sebe te kako će ti učenje jezika pomoći da to radiš još
bolje. Stoga se pobrini da te odgovore dobro i napišeš 🙂🙂
Tekst natječaja pročitaj niže, a nakon toga prati ovu poveznicu da se prijaviš
za stipendiju! 🥳🥳
Prijavi se na naš natječaj do 28. veljače u 12 sati te se ove godine posveti
sebi i svom razvoju!

Intellecta nagrađuje izvrsnost!
Natječaj za dodjelu stipendija za učenje stranih jezika
Redovitim studentima i studenticama preddiplomskih i diplomskih studija u
akademskoj godini 2021./2022.
Omnia intellecta d.o.o. iz Zagreba, Amruševa ulica 6, OIB: 32720215926, u
sklopu koje djeluje škola stranih jezika Intellecta (u daljnjem tekstu Škola),
dana 16.02.2022. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za učenje stranog
jezika.
1. Stipendija se dodjeljuje za iduće strane jezike: engleski, njemački,
talijanski, francuski, španjolski, norveški, švedski i ruski.
2. Stipendija u cijelosti pokriva trošak školarine tečaja stranog jezika za koji
se dodjeljuje.
3. Stipendija se koristi isključivo u Proljetnom semestru 2022., koji traje od
veljače 2022. do lipnja 2022.
4. Stipendija se može dodijeliti studentu/studentici koji ispunjavaju
sljedeće uvjete:
o

da su na dan podnošenja prijave redovni studenti
preddiplomskog ili diplomskog studija koji se izvodi na
području Grada Zagreba;

o

da su tijekom prethodnih godina studija ostvarili ukupni
prosjek ocjena od najmanje 4,00 (za studente i studentice
viših godina studija), odnosno da im je prosjek ocjena sva

četiri razreda srednje škole viši od 4,00 (za studente upisane u
1. godinu preddiplomskog studija);
o

da su državljani Republike Hrvatske;

o

da nisu u srodstvu sa zaposlenicima Škole ili tvrtke Omnia
intellecta d.o.o.;

o

da su prijavu za stipendiju predali na propisani način i unutar
zadanog roka.

5. Rok za podnošenje prijava je 28. veljače 2022. do 12h. Prijave se
podnose isključivo ispunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan
putem ove poveznice.
6. Prijava na natječaj smatra se valjanom isključivo ako su sva polja u
prijavnom obrascu ispunjena te je priložena obvezna dokumentacija
koju čine:
o

snimak (scan) potvrde od strane visokog učilišta o upisanoj
akademskoj godini 2021./2022. ili potvrda o istome iz sustava
e-Građani;

o

snimak (scan) prijepisa ocjena prethodnih godina studija (ili
drugi dokument koji dokazuje isto), za studente viših godina,
odnosno svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole, za
studente 1. godine preddiplomskog studija.

7. Jedan student/ jedna studentica može se prijaviti na natječaj za više
jezika, međutim jednom studentu/ jednoj studentici može se dodijeliti
samo jedna stipendija.
8. Obveze stipendista su: redovito pohađati tečaj stranog jezika, izvršavati
sve obaveze prema tečaju, prisustvovati u najmanje 75% od ukupnog
fonda sati koji tečaj sadrži te položiti završni ispit.
9. Škola zadržava pravo da se stipendije ne dodijele, u slučaju da
zaprimljene prijave neće odgovarati uvjetima natječaja, kao i u slučaju
da sadržaj prijava kvalitetom ne odgovara standardima akademske
pismenosti. U slučaju da Škola odluči ne dodijeliti stipendije, nije dužna
davati pojašnjenja o istome. Temeljem analize podnesenih prijava,
odbor za ocjenu prijava tvrtke Omnia intellecta d.o.o. u roku od 30 dana

od isteka roka za podnošenje prijava odabrat će kandidate za dodjelu
stipendija, a rezultate objaviti na mrežnim mjestima Škole.
Prijavom na natječaj svi studenti prihvaćaju navedene uvjete i kriterije te daju
svoju suglasnost za obradu osobnih podataka, kao i objavu imena i prezimena,
fotografije i/ili video sadržaja te podataka o stipendiji koja im je dodijeljena na
svim mrežnim mjestima na kojima se Škola predstavlja u javnosti, kao i na
fizičkim mjestima u Školi.
U Zagrebu, 16. veljače 2022.
Za sva pitanja i nedoumice, kontaktirajte kolegicu Anu Štorga, na mail:
ana.storga@intellecta.hr

