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Na temelju Odluke 58. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/13-01/02, URBROJ: 2170-57-01-
13-358) od 19. studenog 2013. godine o prihvaćanju Mjera za poboljšanje sustava stipendiranja i kreditiranja 
studenata Sveučilišta u Rijeci, s ciljem provedbe aktivnosti iz Ugovora o punoj subvenciji participacije 
redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. 

 
SVEUČILIŠTE U RIJECI 

objavljuje 
 

Natječaj 
za dodjelu financijske potpore za potrebe kotizacije polaznika ljetnih škola koje se izvode na Sveučilištu u 

Rijeci  
u akademskoj godini 2013./2014. 

  
Ukupna svota predviđena za dodjelu iznosi 150.000,00 kuna (sto pedeset tisuća kuna). 
 
Tko se može prijaviti? 

 Sastavnice i centri Sveučilišta u Rijeci (organizatori ljetnih škola) 
 
Kriteriji za prijavu! 

 Interaktivni karakter škole i aktivna participacija studenata polaznika – svi studenti/polaznici 
koji pohađaju ljetnu školu imaju mogućnost sudjelovanja u izradi radova, sudjelovanja i izlaganja na 
seminarima koji se odvijaju tijekom nastave, mogućnost sudjelovanja u debatama, raspravama i 
raznim radionicama koje iziskuju aktivan rad i participaciju polaznika. 

 Mogućnost pohađanja inozemnih studenata/polaznika. 

 Mogućnost sudjelovanja inozemnih predavača. 
 
Popis obaveznih dokumenata: 

1. Ispunjeni Online obrazac za prijavu na Natječaj 
2. Program ljetne škole 
3. Obrazloženje inicijative (dopis Evaluacijskom odboru) 
4. Životopis voditelja škole 
5. Popis predavača (po potrebi priložiti i životopise) 
6. Proračun ljetne škole (ispunjen obrazac proračuna) 

 
Način prijave 
Prijave se vrše elektroničkim putem. 
Potrebno je ispuniti obrazac za prijavu koji se nalazi na SharePoint portalu Sveučilišta u Rijeci 
(https://spp.uniri.hr/stipendije/Lists/Stipendije_za_ljetne_skole/AllItems.aspx).  
Prijava mora sadržavati ispunjeni Obrazac za prijavu na Natječaj te sve propisane priloge.  
 
Rok za podnošenje prijava: 16. svibnja 2014. u 23.59 sati. 
 
 
Napomena: 
Neće se razmatrati prijave koje ne budu podnesene putem online obrasca, prijave s nepotpunom 
dokumentacijom te prijave koje ne budu podnesene do utvrđenog roka. 
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Postupak  
Evaluacijski odbor procjenjuje pristigle zahtjeve za potporama sukladno propisanim kriterijima Natječaja te 
donosi odluku o dodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu. Iznos sredstava koji se dodjeljuje jednoj ljetnoj 
školi ovisi o traženim sredstvima, priloženim dokumentima i ukupnom broju prijava. Dinamika isplate 
sredstava propisat će se Ugovorom o dodjeli financijske potpore kojeg potpisuju korisnik sredstava i rektor. 
Evaluacijski postupak sukladan je Uputama za evaluaciju i odgovarajućim evaluacijskim obrascima. Članove 
Evaluacijskog odbora imenuje rektor na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije.  
 
Objava rezultata 
U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u 
Rijeci (www.uniri.hr).  Prijavitelji će o rezultatima biti obaviješteni i elektroničkom poštom. 
 
Pravo prigovora 
Svaki prijavitelj na Natječaj može uputiti prigovor Evaluacijskom odboru u roku od 8 (osam) dana od dana 
objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci. Odbor je dužan odgovoriti na prijavu u 
razumnom roku. Odluke Evaluacijskog odbora u prigovoru su konačne. 
 
Napomena: 
Po okončanju aktivnosti  ljetne škole, organizator je dužan online dostaviti Financijsko i narativno izvješće o 
dodijeljenim sredstvima. 
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