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Sveučilište u Rijeci raspisuje 

POZIV 

 

za dodjelu financijskih sredstava za rad u okviru projekta  

Upotpunjavanje kompetencija prije početka studija potrebnih za uspješnije savladavanje studija  

na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj 2014./2015. godini 

 

Financijska sredstva dodjeljuju se u svrhu poboljšanja uspješnosti studiranja te povećanja broja 
studenata sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim znanostima, 
te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja. 
Predložene aktivnosti kroz projekt usmjerene su na one studente koji na samom početku odustaju od 
studija zbog nemogućnosti samostalne nadoknade kompetencija iz temeljnih područja 
srednjoškolskog obrazovanja (npr. matematike, fizike, nacrtne geometrije, kemije i dr. temeljnih 
predmetnih područja). 
Aktivnosti iz ovog projekta podrazumijevaju definiranje programa edukacije, promoviranje i provedbu 

edukacije, analizu uspješnosti te podnošenje izvješća o provedenim programima edukacije.  

 

Sve informacije o prijavi na natječaj, potrebni dokumenti i obrazac za prijavu nalaze se i na 

internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci na adresi http://www.uniri.hr . 

 

Uvjeti prijave 

Prijaviti se mogu sljedeće sastavnice Sveučilišta u Rijeci: Tehnički, Građevinski, Pomorski i Medicinski 

fakultet te Odjeli za fiziku, matematiku, informatiku i biotehnologiju. Sastavnica može predložiti više 

programa edukacije. Pritom prijavu na poziv podnosi sastavnica skupno za sve predložene programe 

edukacije. 

 

Način prijave 

Prijava se dostavlja Centru za studije Sveučilišta u Rijeci. Predložena je forma prijave koja će biti 

dostupna svima zainteresiranima. Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: 

a. Popis predloženih programa edukacije. U skladu s pravilima projekta programi edukacije 

trebaju obuhvaćati sadržaje iz temeljnih područja srednjoškolskog obrazovanja (npr. matematika, 

fizika, nacrtna geometrija, kemija, ...) za koje se smatra da se ne usvajaju u zadovoljavajućoj mjeri i kao 

takvi predstavljaju osnovni razlog nezadovoljavajuće uspješnosti na početku studija.  

b. Podatke koji obuhvaćaju plan i program rada te specifikaciju troškova za svaki predloženi 

program edukacije: teme i sati (do 20 sati po predmetu), procjena broja nastavnih grupa po predmetu 

(pri čemu broj studenata u grupi određuju Sastavnice prema broju upisanih studenata i složenosti 

programa), vrijeme (rujan 2014.) i mjesto izvođenja edukacije, izvoditelji edukacije, kratki opis cilja i 

očekivanih ishoda edukacije, specifikacija troškova rada izvoditelja aktivnosti, specifikacija ostalih 

troškova za svaki program edukacije. Troškovi edukacije mogu uključivati: troškove održavanja nastave 

(za program  edukacije od 20 nastavnih sati okvirno je predviđen budžet od 5.000,00 kuna), troškove 

http://www.uniri.hr/


 

vođenja i ostalih oblika rada na e-kolegiju (predvidjeti sate rada ako se sastavnica odluči na takav oblik 

potpore programu edukacije). 

c. Ukupni proračun troškova edukacije: Osim troškova po pojedinom programu edukacije za 

izvoditelje aktivnosti, u proračunu troškova može se predvidjeti naknada koordinatoru aktivnosti na 

sastavnici. 

Prijava se podnosi od strane sastavnice zajednički za sve predložene programe edukacije. 

 

Prijave se šalju u elektroničkom obliku na e-adresu lorena.zec@uniri.hr  

Prijava se smatra potpunom ako sadrži sve elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i 

nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

Rok za podnošenje preliminarnih prijava 

Krajnji rok za dostavljanje prijava jest  5. srpnja 2014. godine.   

 

Rok i način objave rezultata preliminarnih prijava 

Rezultati Poziva bit će objavljeni na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, a obavijest će se 

dostaviti svim prijavljenim sastavnicama Sveučilišta. 

 

 

 

PROREKTORICA ZA STUDIJE I STUDENTE 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
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