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NATJEČAJ ZA NAGRADU AMAC-UK
I NAGRADU NENAD BIĆANIĆ

AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj) raspisuje nagradni
natječaj za jednokratni posjet znanstvenim ustanovama u Ujedinjenom Kraljevstvu u sklopu
projekata iz područja znanosti i kulture. Cilj je nagrade da se studentima i mladim
znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog
područja interesa.

Kandidat za ovu nagradu mora biti student na doktorskom studiju jednog od sveučilišta u
Republici Hrvatskoj ili liječnik na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj. Osoba treba imati
hrvatsko državljanstvo i stalni boravak i/ili radni odnos u Republici Hrvatskoj.

Prijava treba biti napisana na engleskom jeziku prema prijavnom formatu
(http://www.amacuk.net/). Prijavnicu, pismo preporuke i pismo poziva institucije domaćina treba
popuniti i poslati elektroničkom poštom na amacuk1993@gmail.com (svi dokumenti trebaju biti
u .pdf formatu) ili poštom najkasnije do 20. travnja 2022. u ponoć.

Vijeće Udruge objavit će odluku o dobitnicima nagrada na Godišnjoj skupštini 8. svibnja 2022.
godine.

Prijave će ocjenjivati osobe iz različitih znanstvenih područja te je stoga važno da prijava bude
pristupačno napisana. Prijave će biti ocijenjene na temelju kvalitete kandidatovog CV-a i
predloženog projekta, važnosti predloženog projekta za Republiku Hrvatsku te održivosti veze
između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva koju projekt gradi.

Vrijednost Nagrade AMAC-UK i Nagrade Nenad Bićanić je £1000 svaka. Nagrada se može
utrošiti samo za plaćanje troškova navedenih u projektu te mora biti iskorištena do 1. svibnja
2023. godine.

Nakon završetka posjete, dobitnik/ca nagrade dužan/na je poslati pisani izvještaj na engleskom
jeziku u elektroničkom obliku (.pdf dokument) koji će biti objavljen na mrežnoj stranici AMAC
UK-a (http://www.amacuk.net/).
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