
 

 

IT karijera  – prilika za osobe s invaliditetom 

Zagreb, 02.06.2010. 

 

POZIV NA NATJEČAJ 

za stipendiranje studija primijenjenog računarstva 

budućim studentima sa invaliditetom  

 
Visoka škola za primijenjeno računarstvo Algebra, uz podršku Zajednice saveza osoba sa 

invaliditetom Hrvatske – SOIH, poziva sve zainteresirane osobe s invaliditetom da se 

prijave na natječaj za dodjelu jedne potpune stipendije za kompletni trogodišnji studij 

primijenjenog računarstva u vrijednosti od 91.000,00 kn. Stipendiju dodjeljuje jedna od 

vodećih hrvatskih kompanija u području računarstva i informatike, APIS IT iz 

Zagreba, koji će uz pokrivanje troškova studija po njegovom uspješnom završetku stipendistu 

ponuditi i radno mjesto softverskog inženjera. 

 

Ovaj stipendijski natječaj pokreće se upravo za zanimanje u području informacijsko-

komunikacijske tehnologije budući da ona danas predstavlja jednu od najpropulzivnijih 

gospodarskih grana koja dodatno osobama s invaliditetom daje mogućnost rada u okruženju 

koje ih gotovo u potpunosti izjednačava sa zdravom populacijom. 

 

Studij Visoke škole za koji se dodjeljuje stipendija izvodi se uz dopusnicu Ministarstva znanosti 

obrazovanja i športa na dodiplomskoj razini kroz 3 godine čime studenti stječu naziv stručni 

prvostupnik, inženjer primijenjenog računarstva i 180 ECTS bodova. U nastavni program 

studija uključeni su najznačajniji međunarodno priznati industrijski certifikati tako da su 

diplomirani inženjeri primijenjenog računarstva spremni odmah po završetku studija 

konkurirati za zapošljavanje na tržištu rada ili pak nastaviti specijalistički studij. Visoka škola 

za primijenjeno računarstvo je jedina visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja je za 

svoj nastavni program i kvalitetu izvedene nastave dobila akreditaciju Fakulteta elektrotehnike 

i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Prostor Visoke škole u kojem se izvodi studij u potpunosti 

je prilagođen potrebama studiranja osoba sa invaliditetom. 

 

POSTUPAK PRIJAVE 

 

A) Natječaj je otvoren za prijave od 02.06.2010. do 02.07.2010. a ispunjeni obrazac 

prijave te svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Visoke škole sa 

naznakom „Prijava na natječaj za stipendiju“. Na natječaj se mogu prijaviti svi 

zainteresirani budući studenti sa invaliditetom neovisno o tome žele li studirati kao 

redovni ili izvanredni studenti. 

B) Nakon prijave na natječaj budući studenti pristupaju prijemnom ispitu sukladno 

objavljenim redovnim rokovima prijemnih ispita (ispit 03.07.2010.) ili polažu ispite 

državne mature. Prijava na prijemni ispit ili ispite državne mature izvodi se odvojeno 

od prijave na ovaj natječaj, sukladno objavljenim rokovima i proceduri. 

C) Sukladno rezultatima ispita državne mature (vrijedi za buduće redovne studente) ili 

prijamnog ispita (vrijedi za buduće izvanredne studente) te uspješnosti pohađanja 

nastave u srednjoj školi biti će do 07.07.2010. objavljena rang lista prijavljenih 

kandidata. 

D) 08.07.2010. će maksimalno deset najbolje rangiranih kandidata biti pozvano na 

psihologijsko testiranje i testiranje motivacije za studij koji će provesti 

specijalisti Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.  

E) 12.07.2010. će pet do deset kandidata koji su pristupili psihologijskom testiranju i 

testiranju motivacije za studij pristupiti završnom predstavljanju i razgovoru sa 

povjerenstvom za dodjelu stipendije u Centru karijera Visoke škole. Povjerenstvo 

će sačinjavati predstavnici Centra karijera Visoke škole, APIS IT i SOIH. Ukupni broj 

bodova ostvaren na prijemnom ispitu ili ispitima državne mature, rezultat 



 

psihologijskog testiranja i rezultati završnog razgovora povjerenstvo za dodjelu 

stipendije će uzeti u obzir kod odluke o dodjeli stipendije. 

F) 14.07.2010. biti će potpisivanje ugovora o studiranju na Visokoj školi za 

primijenjeno računarstvo. 

G) 20.09.2010. započinje trogodišnji studij za generaciju studenata 2010/2011. 

 

UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE 

 

1. položen prijamni ispit ili ispiti državne mature sukladno službenom natječaju za upis na 

Visoku školu za primijenjeno računarstvo Algebra (osnovna razina matematike, 

hrvatskog i engleskog jezika) 

2. motiviranost za obrazovanje u području softverskog inženjerstva 

3. dokaz o stupnju i vrsti invaliditeta, uz eventualnu dodatnu dokumentaciju 

 

Zainteresirane osobe sa invaliditetom mogu više informacija o projektu dobiti u Udrugama 

osoba sa invaliditetom, u SOIH-u ili na stranicama Visoke škole za primijenjeno računarstvo. 

Prvi korak je ispunjavanje obrasca prijave na natječaj za dodjelu stipendije. Prijave su 

otvorene od 02.06.2010. do 02.07.2010. a odluka o dodjeli stipendije biti će donesena 

najkasnije do 13.07.2010. 

 

Više informacija o stipendijskom natječaju, nastavnim programima i uvjetima upisa na studij 

računarstva i IT-a u Visokoj školi za primijenjeno računarstvo Algebra možete dobiti direktno 

na referadi visoke škole ili putem niže navedenih kontakata: 

 

 

Visoka škola za primijenjeno računarstvo Algebra 

 

Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, Hrvatska 

t: +385(0)1 2222-182 

f: +385(0)1 2305-004 

 

e: prijave@racunarstvo.hr 

http://www.racunarstvo.hr 
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