Zagreb, 17. siječnja 2022.
Ur. Broj: 5/2022
Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatskog društva biljne zaštite o odgađanju 65. Seminara biljne
zaštite koji se trebao održati od 08. do 11. veljače 2022. godine za jesen 2022. godine poništava se
NATJEČAJ ZA USPJEH TIJEKOM STUDIJA objavljen 8. 12. 2021. te se raspisuje novi Natječaj kako slijedi:

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE
raspisuje
NATJEČAJ ZA USPJEH TIJEKOM STUDIJA
za studente druge godine DIPLOMSKOG studija
Dodjeljuje se šest nagrada od kojih tri nagrade studentima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
studija Fitomedicina, dvije nagrade studentima Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, Fakulteta
agrobiotehničkih znanosti Osijek studija Zaštita bilja te jedna nagrada studentu/ici Sveučilišta u Zagrebu
Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije studiju Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša ili studiju
Šumarstvo smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem.
Pravo natjecanja imaju redoviti studenti druge godine navedenih sveučilišnih diplomskih studija uz
slijedeće uvjete:
- članstvo u Hrvatskom društvu biljne zaštite
-prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz minimalno ostvarenih 84 ECTS-a
- prijavljen poster za izlaganje na 65. Seminaru biljne zaštite (student prvi autor)
- motivacijsko pismo (maksimalno jedna A4 stranica)
Prijava mora sadržavati dokaze o ispunjavanju kriterija (potvrda o članstvu u HDBZ, prosjek ocjena,
naslov i sažetak rada za prijavu u sekciji „Studentski posteri“ pripremljen prema uputama za autore
dostupnim na webu i motivacijsko pismo).
Prijava na Natječaj dostavlja se elektronskim putem na e-mail mcacija@agr.hr ili poštom na: Hrvatsko
društvo biljne zaštite, Zavod za poljoprivrednu zoologiju Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000
Zagreb.
Nagrada za uspjeh tijekom studiranja dodijeliti će se na 65. Seminaru biljne zaštite u Opatiji. U slučaju
otkazivanja Seminara nagrada se neće dodijeliti. Rok za prijavu na Natječaj je 1. 7. 2022.
Odluka Upravnog odbora HDBZ biti će dostavljena odabranom studentu/ici i objavljena na web
stranicama Društva https://hdbz.hr/.
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