Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci donesenog na
sjednici Senata održanoj 27. siječnja 2015. godine, a koji je stupio na snagu 6. veljače 2015. godine,
Sveučilište u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci
u 2014./2015. akademskoj godini

Sveučilište u Rijeci dodjeljuje 100 stipendija za izvrsnost u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn za
razdoblje od 10 mjeseci (od 1. listopada 2014. do 31. srpnja 2015. godine).
Stipendije za izvrsnost se financiraju iz javnih proračunskih sredstava, a sukladno „Odluci Senata
Sveučilišta u Rijeci o dodjeli sredstava za financiranje stipendija za izvrsnost za akademsku
2014./2015. godinu“ od 27. siječnja 2015. godine.
Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pravo prijave na natječaj za stipendiju za izvrsnost imaju:
- redoviti studenti državljani RH/EU koji studiraju na preddiplomskim, diplomskim, i
integriranim sveučilišnim studijima te preddiplomskim stručnim i specijalističkim diplomskim
stručnim studijima Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu „studenti“) koji ispunjavaju osnovne
kriterije uspješnosti za dodjelu stipendija za izvrsnost utvrđene Pravilnikom o dodjeli stipendija
za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine (u daljnjem tekstu
„Pravilnik“). Pravilnik možete pogledati na mrežnim stranicama Sveučilišta i na SharePoint
portalu.

Pravo prijave na natječaj za stipendiju za izvrsnost nemaju:
- studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Rijeci,
- studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studija u 2014./2015. ak. g.
Napomena:
Redoviti student koji je korisnik stipendije iz drugog izvora (npr. državne stipendije Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta) može se prijaviti na natječaj za stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u
Rijeci, ali će se, ako dobije stipendiju za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, druge morati odreći te izvršiti
povrat sredstava za ono razdoblje koje se preklapa ugovorima o stipendiranju.

1. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA ZA IZVRSNOST
Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se na temelju:
A) osnovnih i dodatnih kriterija uspješnosti (u okviru redovitih nastavnih aktivnosti),
B) posebnih postignuća/aktivnosti (izvan obveznih nastavnih aktivnosti).

A) Osnovni i dodatni kriteriji uspješnosti u okviru redovitih nastavnih aktivnosti
Osnovni kriteriji uspješnosti
a) redoviti studenti viših godina studija koji su u prethodnoj 2013./2014. ak. g. (do 30. rujna
2014. g.) ostvarili najmanje 55 ECTS bodova te po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita
tijekom studija (do 30. rujna 2014. g.), sukladno kriterijima matičnog visokog učilišta ulaze u
10 % najuspješnijih studenata na svojoj godini.
b) redoviti studenti prvih godina studija koji ulaze u 10 % najbolje rangiranih studenata na
konačnim listama za upis na studijski program na kojem studiraju u 2014./2015. ak. g.
(Studentima koji su upisali prvu godinu dvopredmetnog studija uzima se u obzir studijski
program na kojem su ostvarili bolji rezultat na konačnoj listi za upis)
Dodatni kriteriji uspješnosti
c) redoviti studenti koji su primili rektorove i/ili dekanove godišnje i/ili semestralne
nagrade/pohvale/priznanja.
B) Posebna postignuća/aktivnosti
Posebna postignuća/aktivnosti postignuti izvan obveznih nastavnih aktivnosti vrednuju se (boduju) u
skladu s člankom 9., točkom „B) Posebna postignuća“ „Pravilnika“.
a) za studente viših godina studija i I. godine diplomskih studija vrednuju se postignuća i
aktivnosti ostvareni za vrijeme studija, ne i za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja.
b) za studente I. godine preddiplomskih studija vrednuju se postignuća i aktivnosti ostvareni
isključivo tijekom 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja.
2. POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI
Kandidati su obvezni prijavu na natječaj izvršiti elektroničkim putem upisivanjem podataka u online
prijavni obrazac i učitavanjem dokumenata na SharePoint portal Sveučilišta u Rijeci. SharePoint
portalu se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA i upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u
sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom).
Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 25. ožujka 2015. godine u 14:00 sati.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom te dostavljene nakon utvrđenog roka, neće se razmatrati.
Napomena:
U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih
podataka AAI@EduHr, molimo da se obvezno javi LDAP administratoru na matičnom visokom učilištu.
Kontakti LDAP administratora visokih učilišta objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

3. POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
1. Obrazac A kojeg obvezno ispunjava i ovjerava matično visoko učilište. Obrazac A sadrži podatke o
studiju na kojem je kandidat upisan 2014./2015. ak. godine. Obrazac se preuzima na mrežnoj stranici
Sveučilišta ili SharePoint portalu.
2. Obrazac I (izjava) da kandidat nije korisnik druge stipendije. Prilaže se ispunjena i vlastoručno
potpisana izjava. Obrazac se preuzima na mrežnoj stranici Sveučilišta ili SharePoint portalu.
3. Prijepis ocjena s datumima polaganja ispita (ovjeren na matičnom visokom učilištu). Prijepis nije
obvezan priložiti kandidat upisan 2014./2105. ak. g. u I. godinu preddiplomskog ili integriranog studija.

4.Potvrde/dokumente/preslike
kojima
student
dokazuje
primitak
rektorove/dekanove
nagrade/priznanja/pohvale za izvrsnost te ostala postignuća popisana u „Pravilniku“, članak 9., točka
„B) Posebna postignuća“ (npr.: preslika priznanja s međunarodnog ili državnog natjecanja, preslika
priznanja/nagrade za umjetnički rad, preslika impresuma i sadržaja časopisa koji je objavio
znanstveni ili stručni rad s imenom autora i nazivom rada, preslika volonterske knjižice, preporuka
profesora/dekana i sl.)
Svi dokumenti/potvrde učitavaju se u online obrazac sukladno Uputama za prijavu objavljenima na
mrežnim stranicama Sveučilišta i SharePoint portalu.

4. EVALUACIJSKI POSTUPAK I PRAVO NA PRIGOVOR
Evaluacijski odbor, kojeg imenuje Rektor, procjenjuje prijave koje su dostavljene u propisanom roku te
dodjeljuje bodove sukladno članku 9. „Pravilnika“. Na temelju dodijeljenih bodova, utvrđuje se
privremena rang-lista kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju te se ista objavljuje na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 8 dana od objave rang-liste na
mrežnim stranicama Sveučilišta podnijeti pisani prigovor. U obzir će se uzimati vlastoručno potpisani
prigovor (skeniran) i dostavljen isključivo elektroničkom poštom na adresu: studiji@uniri.hr.
Pozitivno ocijenjeni kandidati s privremene rang-liste koji žele povući svoju prijavu na Natječaj, mogu
to učiniti najkasnije do isteka roka za prigovor.
Na temelju dodijeljenih bodova i prihvaćenih prigovora, Evaluacijski odbor utvrđuje konačnu rang-listu
dobitnika stipendija za izvrsnost te je upućuje Senatu Sveučilišta u Rijeci koji donosi konačnu odluku.
Konačna odluka o dodjeli stipendija za izvrsnost objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Sa svakim stipendistom zaključuje se ugovor o stipendiranju.
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