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Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-441 od 

22. studenoga 2016.)   

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
raspisuje 

Natječaj za dodjelu stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2016./2017. 

 

Za akademsku godinu 2016./2017. dodijelit će se najviše 30 stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna. 

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. 

PRAVO SUDJELOVANJA na Natječaju Sveučilišta u Rijeci imaju svi studenti upisani na poslijediplomske 
doktorske studije Sveučilišta u Rijeci ili zajedničke poslijediplomske doktorske studije koji se izvode na 
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017. te udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

- sami snose najmanje 80 % troškova školarine 
- na prethodnoj razini studija (diplomskom odnosno integriranom studiju) ostvarili su prosjek 

ocjena najmanje 4,00 i/ili bili među 10 % najuspješnijih studenata diplomskog odnosno 
integriranog studija, što dokazuju potvrdom znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice 

- imaju potvrdu mentora / voditelja studija o doprinosu nastavnim procesima na prve dvije 
razine studija u tekućoj akademskoj godini. 

Pravo sudjelovanja na Natječaju Sveučilišta u Rijeci nemaju studenti: 

- koji su znanstveni novaci ili asistenti čiji su troškovi studija (školarina) pokriveni iz sustava 
znanosti visokog obrazovanja 

- čije troškove studija (školarina), u iznosu većem od 20 % školarine, snose pravne osobe čiji su 
zaposlenici 

- čije troškove studija (školarina), u iznosu većem od 20 % školarine, temeljem posebnog 
ugovora podmiruje druga pravna ili fizička osoba 

- koji su stipendisti hrvatskih ili međunarodnih stipendija, odnosno dobitnici financijskih potpora 
kojima se financiraju njihove plaće (npr. Programa razvoja karijera mladih istraživača Hrvatske 
zaklade za znanost) 

- koji koriste pravo na mirovanje obaveza u tekućoj godini 
- kojima status studenta prestaje prije 29. rujna 2017.  

KRITERIJI za utvrđivanje liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju su uspjeh u studiju, 
znanstveni i stručni kriteriji. 

Znanstveni i stručni kriteriji uključuju sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljene 
radove, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama, dosadašnja priznanja, nagrade i slično za 
izvrsnost u studiranju.  

Posebno će se vrednovati uspostavljeni kontakt s mentorom u vezi s doprinosom nastavnim procesima 
na prve dvije razine studija u tekućoj akademskoj godini. 

Prijave se vrše online, izravnim upisivanjem podataka u prijavni elektronički obrazac na SharePoint 
portalu kojem se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA uz upisivanje vlastitog elektroničkog identiteta 
u sustavu AAI@EduHR (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom). 

Online prijava mora sadržavati sve propisane priloge: 

- potvrdu visokog učilišta o statusu doktoranda Sveučilišta u Rijeci u tekućoj akademskoj godini, 
visini školarine te o tome tko snosi troškove školarine i u kojem iznosu/postotku 

https://spp.uniri.hr/stipendije/doktorandi/SitePages/Po%C4%8Detna%20stranica.aspx
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- prijepis ocjena sveučilišnog diplomskog odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog 
studija 

- potvrdu visokog učilišta o prosjeku ocjena na prethodnoj razini studije (diplomskom odnosno 
integriranom studije) i/ili ulasku među 10 % najuspješnijih studenata prethodne razine studija 

- dokaz da studij nije financiran iz drugih izvora ili da je sufinanciran iz drugih izvora manje od 20 
% visine školarine (uplatnica o školarini ili potvrda o uplaćenoj školarini) 

- dokaze koji potkrepljuju postignuća i aktivnosti vezane uz znanstveni i stručni rad, npr.: 
- presliku znanstvenog/stručnog rada (ili potvrda urednika da je rad prihvaćen) 
- presliku impresuma izdanja u kojem je objavljen znanstveni ili stručni rad 
- dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili skupovima s prihvaćenim 

radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu 
- odluku o imenovanju u organizacijski odbor i izvješće doktoranda o provedenim 

aktivnostima kojeg ovjerava predsjednik organizacijskog odbora 
- službenu potvrdu o boravku koju ovjerava čelnik institucije domaćina i pozivno pismo 

- potvrdu mentora ili voditelja studija (obrazac) o doprinosu nastavnim procesima na ranijim 
razinama studija 

- životopis (EU format) 

- izjavu o istinitosti podataka. 

Rok za podnošenje online prijave je 23. prosinca 2016. u 9.00. 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta, 
kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće biti razmatrane. 

U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr) te na SharePoint portalu Sveučilišta. 

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 prigovor u razumnom roku. Odluka Evaluacijskog odbora u odgovoru na prigovor je konačna.  

Korisnik stipendije za doktorande Sveučilišta u Rijeci ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne 
novčane stipendije. 

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