
 
 
 
Na temelju Odluke Senata o uvjetima i kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade za sport od 24. 
veljače 2015. godine, Sveučilište u Rijeci u 2014./2015. akademskoj godini  raspisuje  
 

 
N A T J E Č A J  

ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA SPORT 
 
 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade za sport kojoj je cilj podizanje svijesti o vrijednosti 
i važnosti sportsko–rekreacijskih programa i tjelesnih aktivnosti.  

Rektorova nagrada za sport (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se jednom studentu/studentici 
koji/ja se posebno istaknuo/la svojim sportskim rezultatima odnosno svojim doprinosom u razvoju 
sustava sportskih natjecanja i tjelesnog vježbanja na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 
2013./2014.  

Nagrada se sastoji od tiskanog priznanja i novčanog iznosa od 1.000,00 kn, a dodjeljuje u povodu 
proslave Dana Sveučilišta u Rijeci.  

 
Izrazi koji se koriste u ovom 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.  
 
 
PREDLAGATELJI KANDIDATA ZA REKTOROVU NAGRADU ZA SPORT MOGU  BITI: 

- Sveučilište u Rijeci ili sastavnica Sveučilišta u Rijeci, 
- Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci ili studentski zbor sastavnice Sveučilišta u Rijeci. 
- udruge koje su registrirane pri Uredu za udruge Sveučilišta u Rijeci. 

Svaki predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata.   

Ured za sport Sveučilišta u Rijeci ne može biti nositelj prijave za Rektorovu nagradu za sport, ali može 
potaknuti prijavu studenta te napisati pismo preporuke.  
 
 
UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA SPORT 
Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu za sport imaju studenti Sveučilišta u Rijeci koji zadovoljavaju 
sljedeće kriterije:   

- da imaju status redovitog ili izvanrednog studenta Sveučilišta u Rijeci u 2014./2015. 

    akademskoj godini , 

- da su ostvarili značajne rezultate na međunarodnim i /ili domaćim i/ili lokalnim sportskim 

    natjecanjima, odnosno da su na drugi način aktivno i uspješno promovirali sport na Sveučilištu 
    u Rijeci u  
- da su u 2013./2014. akademskoj godini ostvarili 50%  upisanih ECTS-a. 

 
Prednost pri izboru imaju oni kandidati/kandidatkinje koji su postigli značajne sportske rezultate 
te čije su aktivnosti doprinijele promociji sportskih natjecanja i tjelesnog vježbanja, popularizaciji 
Sveučilišta u Rijeci, unaprjeđenju studentskog života, te razvoju (lokalne) zajednice u kojoj djeluje 
Sveučilište u Rijeci (grad Rijeka i Primorsko-goranska županija). 

PRIJAVE NA NATJEČAJ 
Prijave na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za sport vrše se isključivo online 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 (adresa e-pošte povezane s uniri korisničkim 
imenom).  

 

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 31. ožujka 2015. godine u 12:00 sati.   

 
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.   

 

 
Popis dokumenata za prijavu na natječaj:  
Uz online prijavni obrazac, kandidat (student) je obvezan priložiti:  

1. Obrazac predlagatelja, popunjen i ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe (obrazac se 
preuzima na mrežnoj stranici Sveučilišta ili SharePoint portalu)  

2. Životopis  
3. Prijepis ocjena  
4. Pismo preporuke (minimalno jedno) 
5. Dodatnu dokumentaciju - dokaze o kandidatovim postignućima/sportskim rezultatima/ drugim 

ostvarenjima u sportu i sl.   
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.   
 
EVALUACIJSKI POSTUPAK 
Prijave na natječaj procjenjuje Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade za sport koje imenuje 
rektor Sveučilišta u Rijeci, a čine ga:  

- prorektor za nastavu i studentska pitanja, 
- predstavnik nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja,  
- predstavnik Ureda za sport Sveučilišta u Rijeci,  
- predstavnik studenata Sveučilišta u Rijeci kojeg predlaže Riječki športski sveučilišni savez, 
- predstavnik Sveučilišta u Rijeci kojeg predlaže Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci.   

Povjerenstvo procjenjuje prijave koje su podnesene u propisanom roku te u roku od 15 dana od 
okončanja natječaja dostavlja rektoru Sveučilišta u Rijeci prijedlog najboljeg kandidata za dodjelu 
Rektorove nagrade za sport.  

Konačnu odluku o dodjeli Rektorove nagrade za sport donosi rektor, a ista se objavljuje na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Rijeci.    

 
 
 
KLASA: 604-02/15-01/08 
URBROJ: 2170-57-03-15-1 
Rijeka, 6. ožujka 2015.  

https://spp.uniri.hr/rektorove_nagrade/Lists/STUDENT%20SPORTA/AllItems.aspx

