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- SVIM ČETVEROGODIŠNJIM SREDNJIM 
ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - 

 
Poštovana/poštovani, 
primite molim ovu obavijest vezano za hrvatski natječaj za pohađanje United World Colleges 

dvogodišnjih IB programa za generaciju 2017.-2019. te kratkih/ljetnih programa UWC-a u 2017. godini. 
Natječaj se provodi temeljem sporazuma sa sustavom United World Colleges te sporazuma s 

hrvatskim ministarstvom obrazovanja. Natječaj općenito podrazumijeva dodjelu nekoliko stipendija te 
upućivanje motiviranih i uspješnih hrvatskih učenika/ca na dvogodišnje, kao i na kratke/ ljetne programe u 
sustavu UWC-a. Programi UWC-a snažno doprinose daljnjem akademskom i znanstvenom/ stručnom razvoju 
polaznika, i omogućava im lakši ulazak na vrhunska svjetska sveučilišta. Od 1962. do danas u UWC 
programima je sudjelovalo preko 120 učenika/ca iz svih dijelova Hrvatske. 

Ljubazno Vas molim da najavite učenicima, roditeljima i Vašim kolegama informaciju natječaj za 
polaznike United World Colleges za generaciju 2017.-2019. koji će biti otvoren u prvom kvartalu 2016. 

Molim Vas objavite informacije o otvorenom natječaju za stipendije na oglasnim pločama, i na druge 
načine predočite informacije učenicima, a u većim gradovima će također biti održana i prezentacija UWC-a. 

Želimo da svi hrvatski učenici/e dobiju priliku sudjelovati u programima UWC-a te koristiti ponuđene 
izdašne stipendije, stoga ohrabrujemo škole da budu zastupljene u natječaju s barem jednim kandidatom. 

Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici i učenice srednjih škola u Hrvatskoj s četverogodišnjim 
trajanjem, hrvatski državljani, koji će u šk. god. 2016./2017. završiti drugi ili treći razred. Ocjene nisu jedini 
niti najvažniji kriterij, a visoko se vrednuje motiviranost za suradnju, mirno rješavanje sukoba, poštovanje 
drugih kultura i različitosti, te volonterski rad u zajednici i za zajednicu. 

Natječaj će prema najavi biti otvoren u prvom kvartalu 2016. i trajati do konca listopada 2016. Na 
mrežnim stranicama www.uwc.hr dostupne su dodatne informacije o UWC sustavu i tekst natječaja s 
detaljima uvjeta, rokova i postupka. Potencijalne kandidate molimo da prate mrežne stranice UWC Hrvatske 
radi dodatnih i detaljnijih informacija. 

United World Colleges međunarodne škole i programi predstavljeni su ravnateljima srednjih škola na 
stručnom skupu "Ravnatelji i promjene u odgojno-obrazovnom sustavu" 6. studenoga 2015. u Umagu, u 
organizaciji Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. 

Izborni postupak podrazumijeva dva ili tri kruga, pri čemu se u prvom krugu izbor provodi temeljem 
dostavljene dokumentacije/eseja, a u drugom krugu na temelju razgovora s članovima Izbornog povjerenstva 
koji će se održati tijekom studenoga i/ili prosinca 2016. Treći krug može uključivati dodatne i završne testove 
ili radionice/aktivnosti u svrhu konačnog izbora kandidata. 

Više o United World Colleges školama/koledžima i IB diplomi i njenom priznavanju u Hrvatskoj 
možete saznati na sljedećim mrežnim stranicama: United World Colleges www.uwc.org i www.uwc.hr, 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr, te International Baccalaureate 
Organization www.ibo.org. Molimo pratite stranice UWC Hrvatske radi važnih obavijesti. 

Ljubazno Vas molim da u Vašoj školi objavite ovu najavu putem oglasne ploče, oglasne knjige, u 
zbornici te na mrežnim stranicama škole kako bi što više zainteresiranih učenika dobilo priliku natjecati se za 
ove doista vrhunske i vrijedne stipendije. 

Slobodno mi se za dodatne informacije obratite na e-adresu nacionalni_odbor@uwc.hr i broj 
mobitela 098 1361 955. 
 
 S poštovanjem, 

Saša Tkalec 
predsjednik Udruge 


