Prijavni upitnik za dodjelu stipendija
Podaci o studentu*
ime i prezime:
adresa prebivališta:
mjesto prebivališta:
poštanski broj:

datum rođenja:

državljanstvo:

spol:

telefon/mobitel:

OIB:

/
M

/
Ž

e-mail:

Podaci o obrazovanju*
naziv sveučilišta:
naziv fakulteta:
mjesto:
naziv smjera:
datum upisa:

/

/

vrsta studija (diplomski, integrirani, specijalistički, itd.)

godina studija:

prosjek ocjena svih ispita položenih tijekom studija:

ukupan broj ECTS bodova:

uspješnost na prethodnoj godini/razini studiranja:

Student se po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita tijekom studija nalazi u 10%
Da
najuspješnijih studenata na svojoj godini, sukladno kriterijima matičnog visokog učilišta:

Podaci o posebnim postignućima/aktivnostima
(Molimo vas da pored odabrane opcije unesete podatke o nagradama, natjecanju, projektima, i sl.)
Nagrade i priznanja
Sudjelovanje ili uspjeh na natjecanjima
Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim
znanstvenim/stručnim/umjetničkim projektima
Izlaganja na znanstvenim skupovima
Sudjelovanje u izradi stručnog
/znanstvenog /umjetničkog rada
Volonterski rad
Sudjelovanje u programima mobilnosti

,
,
Ne

Profesionalni ciljevi i ambicije*
Navedite ukratko motive svoga javljanja, kvalitete kojima se možda izdvajate u odnosu na druge kandidate
(znanja, vještine, sposobnosti,…) te osobne ili poslovne ciljeve i ambicije koje biste željeli ostvariti u OTP banci.

Kako ste saznali za OTP banku d.d.?
Dnevne novine

TV reklame

Preporuke prijatelja

Web stranice

Društvene mreže

Ostalo

Što mislite o OTP banci?

Izjava*
Uz ovu prijavu na natječaj za dodjelu stipendije OTP banke d.d. izjavljujem sljedeće:
Potvrđujem da sam redoviti student
Potvrđujem da nemam zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom
Potvrđujem da su podaci u ovoj prijavi istiniti i točni
Ovu izjavu dajem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju u tom smislu ovime potpisujem elektronskim putem.
Napomena: potpuna prijava mora imati ispunjena sva obvezna polja označena zvjezdicom (*) iz obrasca za
prijavu na natječaj za stipendije.
Ispunjavanjem ovog upitnika dajete suglasnost da se svi unijeti podaci, kao i svi podaci koji proisteknu iz
selekcijskog postupka, smiju koristiti za potrebe OTP banke d.d. Slanjem prijavnog upitnika na e-mail adresu
stipendije@otpbanka.hr potvrđujete istinitost svih navedenih podataka i suglasnost s njihovom provjerom.

__________________________________
Ime i prezime

__________________, ___.___.________.
Mjesto i datum

