Temeljem čl. 59. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišdeni tekst od 10. prosinca 2008., a u
skladu sa Strategijom uvođenja e-učenja Sveučilišta u Rijeci i Akcijskim planom za
provođenje Strategije Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. (aktivnost 7), Senat Sveučilišta u Rijeci
na prijedlog Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Rijeci, na svojoj 27. sjednici održanoj 10.
svibnja 2011. donosi

PRAVILNIK
o dodjeli financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija
Sveučilišta u Rijeci

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti, način i postupak dodjele financijskih sredstava
projektima za razvoj e-kolegija (u daljnjem tekstu: projekt).
Članak 2.
Pod e-kolegijem smatra se sveučilišni kolegij (predmet) ili njegov značajan dio koji se izvodi
uz upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije te interneta, a koji prema
„Preporukama za izradu obrazovnih materijala za e-učenje“ Sveučilišta u Rijeci pripada razini
A, B ili C.
Članak 3.
Financijska sredstva dodjeljuju se u svrhu razvoja e-kolegija odnosno izrade digitalnih
obrazovnih materijala, što uključuje angažman nastavnika, suradnika i specijalista, nabavu
opreme i programske podrške, literature i materijala za izradu e-kolegija.
Članak 4.
Financijska sredstva dodjeljuju se jednom godišnje na osnovi provedenog javnog natječaja,
kojeg raspisuje Sveučilište u Rijeci temeljem odluke Senata, a na preporuku Povjerenstava za
e-učenje.
II. OPĆA NAČELA
Članak 5.
Postupak dodjele financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija temelji se na sljededim
načelima:





Izvrsnost. Podnositelji prijave moraju opravdati zahtjev za dodjelu financijskih sredstava
predloženim projektom te prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava.
Transparentnost. Postupak dodjele financijskih sredstava bit de detaljno objašnjen i
dostupan svim zainteresiranim stranama, a podnositeljima prijave de se pružiti povratna
informacija o odluci.
Nepristranost i jednakost postupka. Za sve podnositelje prijava vrijedi jednak postupak,
a prijave se procjenjuju na temelju njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija neovisnom
stručnom procjenom.
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Djelotvornost i brzina. Postupak dodjele financijskih sredstava provest de se u
propisanom roku, odražavajudi pritom visoku kvalitetu vrednovanja i poštujudi pravne
okvire.

III. KRITERIJI DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Fond za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija
Članak 6.
(1) Ukupni iznos fonda iz kojeg de se dodjeljivati financijska sredstva za rad na razvoju ekolegija definiran je rasporedom sredstava uprihođenih temeljem članka 140. Statuta
Sveučilišta u Rijeci za tekudu godinu.
(2) Iznos fonda za dodjelu financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija može se
povedati preraspodjelom neutrošenih financijskih sredstava iz nagradnog fonda za
najbolji e-kolegij sukladno članku 4. stavak 3. Pravilnika o dodjeli nagrade za najbolji ekolegij.
(3) Neutrošena financijska sredstva iz fonda za dodjelu financijskih sredstava za rad na
razvoju e-kolegija u tekudoj godini preraspodjeljuju se u fond za idudu godinu.
(4) Maksimalni iznos financijskih sredstava koji se mogu dodijeliti jednom projektu i broj
projekata kojim de se dodijeliti financijska sredstva odrediti de se ovisno o visini
raspoloživih financijskih sredstava.
Kriteriji
Članak 7.
(1) Prilikom procjene projekata slijedit de se kriteriji koji su doneseni u skladu s
„Preporukama za izradu nastavnih materijala za e-učenje“ Sveučilišta u Rijeci.
(2) Vrednovanje projekata temeljit de se na sljededim kriterijima:
 doprinos razvoju kvalitete kolegija u skladu s postavljenim ishodima učenja,
sadržajem i koncepcijom kolegija
 pedagoška, didaktičko-metodička i tehnička valjanost digitalnog obrazovnog
materijala
 razina multimedijalnosti i interaktivnosti digitalnog obrazovnog materijala
 razina implementacije elemenata koje treba sadržavati pojedina kategorija digitalnog
obrazovnog sadržaja
 mogudnost višekratnog i višestrukog korištenja digitalnog obrazovnog materijala
 realna financijska konstrukcija proračuna projekta
Sudionici
Članak 8.
Na natječaj se imaju pravo prijaviti nositelji ili suradnici kolegija koji se izvode na redovnim i
izvanrednim studijskim programima i programima cjeloživotnog učenja na sastavnicama
Sveučilišta u Rijeci.

IV. POSTUPAK DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Natječaj
Članak 9.
(1) Natječaj raspisuje Sveučilište u Rijeci, a provodi Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u
Rijeci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
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(2) Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, a obavijest o
natječaju dostavlja se svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
(3) Tekst natječaja obvezno mora sadržavati:
 poziv za podnošenje prijava
 kriterije za vrednovanje projekta
 postupak dodjele financijskih sredstava
 popis dokumenata koje je podnositelj prijave dužan priložiti prijavi
 naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev
 upozorenje da se nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi nede uzimati u obzir
 rok u kojem se podnosi zahtjev
 rok u kojem de podnositelji prijave biti izviješteni o rezultatu natječaja.
(4) Daljnje informacije, potrebni dokumenti i elektronički obrasci objavljuju se na
internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci.
Prijava
Članak 10.
(1) Prijava se dostavlja Povjerenstvu na obrascima i na način propisan tekstom natječaja.
(2) Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati:
 popunjen obrazac za prijavu projekta
 popunjen obrazac proračuna projekta
 dokaz da se kolegij izvodi na studijskom programu ili programu cjeloživotnog učenja
na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci.
(3) Povjerenstvo zaprima i provjerava zadovoljava li prijava uvjete natječaja te provodi
postupak vrednovanja.
Recenzenti
(1)
(2)

(3)
(4)

Članak 11.
Povjerenstvo imenuje recenzente za projekte prijavljene na natječaj.
Za svaki prijavljeni projekt imenuju se 3 recenzenta. Recenzenti se biraju iz redova
istaknutih stručnjaka za područje i polje znanosti kojem pripada kolegij, didaktiku i
metodiku struke i za e-učenje. Recenzenti se biraju iz redova stručnjaka sa Sveučilišta u
Rijeci ili istaknutih stručnjaka u RH.
Recenzent ne može biti osoba koja je autor, dio autorskog tima ili izvoditelj e-kolegija za
koji se prijavljuje projekt.
Nakon odluke o dodjeli financijskih sredstava pojedinom projektu recenzenti ne mogu
biti angažirani na aktivnostima projekta.
Ocjenjivanje i odabir

Članak 12.
(1) Povjerenstvo prikuplja ocjene recenzenata o projektima i donosi zajedničku ocjenu za
svaki pojedinačni projekt te konačnu odluku o financiranju prijavljenog projekta.
(2) Povjerenstvo određuje točan iznos financijskih sredstava koji de se dodijeliti pojedinom
projektu.
(3) Povjerenstvo donosi konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava najkasnije u roku
od šezdeset dana od dana završetka natječaja.
(4) Odluka Povjerenstva je konačna.
(5) Odluka se objavljuje na internetskim stranicama Sveučilišta u Rijeci, a obavijest se
dostavlja svim sastavnicama Sveučilišta i svim podnositeljima prijave.
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