
                                                                                                                        

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/15-01/02, URBROJ: 2170-57-01-15-504) od 20. listopada 
2015. Sveučilište u Rijeci raspisuje 
 

 
Natječaj  

za dodjelu 5 stipendija studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih 
sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci koji su državljani zemalja koje nisu članice EU-a za pokriće troškova života u 2015./2016. ak .g. 
 

Uvod 
Sveučilište u Rijeci je, u skladu s provedbom strateških ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih 
studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., iznos od ukupno 
50.000,00 kuna namijenilo stipendiranju redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih 
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci koji nisu državljani zemalja članica EU Sveučilišta u Rijeci. Svrha stipendije 
je pokriće troškova života u 2015./2016. ak. g. 

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, 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. 
 
Korisnici stipendije    
Pravo prijave imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:  

 državljani su zemalja koje nisu države članice EU-a 

 nisu studenti na razmjeni u sklopu programa mobilnosti 

 redoviti su studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 
studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija 
Sveučilišta u Rijeci  

 
Pravo prijave za stipendiju nemaju 

 redoviti studenti koji imaju upisano mirovanje studija u 2015./2016. ak. g., 

 kandidati korisnici drugih stipendija. 
 

Kriteriji za dodjelu stipendije 
Opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molbi su: uspješnost u studiju i dodatna posebna postignuća. 
 
Kriterij uspješnosti 

 studenti prvih godina koji su na upisnoj listi  za 2015./2016. akademsku godinu među prvih 25 % studenata, 

 studenti viših godina koji su u prethodnoj (2014./2015.) akademskoj godini ostvarili najmanje 42 ECTS boda i 
prosjek ocjena najmanje 3,0 (tj. 60,0 % i viši za preddiplomsku razinu te 70,0 % i više za diplomsku razinu 
studija). 

 
Dodatni kriteriji 
Posebna postignuća/aktivnosti ostvarena tijekom protekle akademske godine: 

 nagrade i priznanja, 

 sudjelovanje ili uspjeh na natjecanjima/izložbama, 

 sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim/stručnim/umjetničkim projektima, 

 izlaganje na znanstvenim skupovima, 

 sudjelovanje u izradi stručnog/znanstvenog/umjetničkog rada,  

 volonterski rad (isključivo uz predočenje volonterske knjižice), 

 sudjelovanje u programima mobilnosti, 

 sudjelovanje u ljetnim školama. 
 

Način prijave 
Prijava se vrši elektroničkim putem, ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na SharePoint portalu Sveučilišta 
https://spp.uniri.hr/stipendije/default.aspx. 
Potpuna prijava, uz ispunjeni prijavni obrazac, mora sadržavati i sve propisane priloge (priloge je potrebno skenirati te 
podignuti na SharePoint portal Sveučilišta). 
 

https://spp.uniri.hr/stipendije/default.aspx


                                                                                                                        

Popis obaveznih priloga: 
1. obrazloženje zahtjeva (dopis Evaluacijskom odboru) u kojem se navodi razlog prijave na Natječaj 
2. dokaz o državljanstvu (preslika putovnice ili preslika odgovarajuće isprave) 
3. obrazac s podacima o studiju (ispunjava i ovjerava sastavnica) 
4. prijepis ocjena (za studente viših godina studija) 
5. životopis u European curriculum vitae formatu1 
6. potpisani obrazac izjave studenta (kojom potvrđuje da nije korisnik druge stipendije i kojom jamči za istinitost 

podataka). 
 
Dopunski prilozi: 
Dokazi o posebnim postignućima i aktivnostima (npr.: preslika priznanja s međunarodnog ili državnog natjecanja, 
preslika rektorove i/ili dekanove nagrade, preslika priznanja/nagrade za umjetnički rad, preslika impressuma izdanja u 
kojem je objavljen znanstveni ili stručni rad, preslika volonterske knjižice). 

Svi dopunski prilozi moraju se odnositi na prethodnu akademsku godinu. 
 
Rok za podnošenje prijava:  ponedjeljak 7. prosinca 2015. g. do 15:00 sati. 
 
Napomene: 

 Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascem sastavnice od strane matičnog visokog učilišta 
kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati. 

 Sveučilište može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata. 

 Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju obvezuju se tijekom i nakon  korištenja stipendije u svim budućim 
verzijama životopisa istaknuti da su stipendisti Sveučilišta u Rijeci. 
 

 Zaštita osobnih podataka 
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može 
prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst). 
 
Postupak evaluacije zaprimljenih prijava 
Evaluacijski odbor procjenjuje pristigle zahtjeve za stipendiju sukladno propisanim kriterijima Natječaja te donosi odluku 
o dodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu. Iznos sredstava koji se dodjeljuje jednom stipendistu je 10.000,00 kn. 
Dinamika isplate sredstava propisat će se Ugovorom o stipendiranju kojeg potpisuju korisnik sredstava i rektor 
Sveučilišta. Članove Evaluacijskog odbora imenuje rektor na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije. 
U cilju osiguranja transparentnosti postupka rang lista stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju objavit će se na 
mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr) po okončanju postupka. 
 
Članovi Evaluacijskog odbora i članovi njihove uže obitelji ne mogu se natjecati za novčana sredstva temeljem ovog 
Natječaja zbog mogućeg sukoba interesa i vjerodostojnosti rada. 

                                                           
1 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

