Na temelju Statuta od 4. siječnja 2002. g. te postavljanja Zakladnih tijela, Upravni odbor
Biotehničke zaklade PBF-a na osnovi čl. 11., čl. 12. i čl. 14 Statuta raspisuje

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
STIPENDIJA, POTPORA I GODIŠNJE NAGRADE
STUDENTIMA I MLADIM ISTRAŽIVAČIMA
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
U 2019. godini

Zaklada daje potporu za poticanje kreativnog i stvaralačkog djelovanja u područjima
biotehnologije, prehrambene tehnologije, nutricionizma i zaštite okoliša.
Jednogodišnju stipendiju u iznosu od 900,00 kn mjesečno u trajanju od 10 mjeseci mogu
dobiti najbolji redoviti studenti preddiplomskih/diplomskih studija koji su postigli
iznadprosječne rezultate, a tijekom studija uključili su se u praktičan rad na PBF-u u jednom
od područja biotehničkih znanosti. Zaklada će dodijeliti do 6 stipendija.
Potporu u iznosu od 3.000,00 kn mogu dobiti redoviti studenti preddiplomskih/diplomskih
ili poslijediplomskih sveučilišnih/doktorskih studija PBF-a koji su svojim radom ostvarili
rezultate čija je primjena moguća u Republici Hrvatskoj. Zaklada će dodijeliti do 3 potpore.
Godišnju nagradu u iznosu od 6.000,00 kn mogu dobiti redoviti studenti diplomskih ili
poslijediplomskih sveučilišnih/doktorskih studija PBF-a koji su svojim radom ostvarili
rezultate čija je primjena moguća u neposrednoj proizvodnji. Zaklada će dodjeliti najviše
jednu godišnju nagradu.
Prijedlozi trebaju sadržavati ime i prezime, adresu prebivališta, presliku indeksa i životopis
pristupnice/-ka, detaljno obrazloženje zbog čega i za koju se kategoriju sredstava
pristupnik natječe te privolu za korištenje osobnih podataka. Uz molbu za stipendiju i
potporu priložiti mišljenje dvaju nastavnika ili gospodarstvenika. Uz molbu za nagradu
priložiti mišljenje najmanje jednog nastavnika i jednog gospodarstvenika. Sredstva Zaklade
PBF-a mogu se jednom pristupniku dodijeliti najviše dva puta, ali ne uzastopno.
Prijedloge poslati na adresu: Biotehnička zaklada, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb te na e-mail Zaklade: zaklpbf@pbf.hr do

30. rujna 2019.
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