Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci KLASA:003-01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-466 od 17.
prosinca 2019. godine i sukladno članku 3. stavku 2. Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima
Sveučilišta u Rijeci od 6. veljače 2015. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje

Natječaj
za dodjelu stipendija za izvrsnost
studentima Sveučilišta u Rijeci u 2019./2020. ak. god

Sveučilište u Rijeci u 2019./2020. akademskoj godini dodijelit će najviše 100 stipendija za izvrsnost u iznosu
od 800,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci (od 1. listopada 2019. do 31. srpnja 2020. godine) u skladu
s kriterijima za dodjelu stipendija koji su sastavni dio ovog natječaja.

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ
Pravo prijave na Natječaj za stipendiju za izvrsnost imaju:
državljani RH/EU kao i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH i u
2019./2020. ak. god. imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili
integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili
specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica
Studenti iz prethodnog stavka koji ispunjavanu osnove kriterije uspješnosti. Osnovni kriteriji uspješnosti
utvrđeni su člankom 6., točkom (A) Pravilnika o dodjeli stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u
Rijeci od 6. veljače 2015. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik*)
* Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta i na SharePoint portalu.

Pravo prijave na natječaj za stipendiju za izvrsnost nemaju:
studenti koji su u 2019./2020. akademskoj godini upisali mirovanje studentskih obveza
studenti koji studiraju na visokom učilištu koje nije sastavnica Sveučilišta u Rijeci
izvanredni studenti.
Pravo prijave za studente koji već primaju stipendiju
Student koji već koristi stipendiju financiranu iz javnog izvora (npr. državne stipendije Ministarstva znanosti i
obrazovanja, stipendije općina, županija, javnih fondova i sl.) može se prijaviti na Natječaj za dodjelu
stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, ali ako dobije stipendiju za izvrsnost, prve će se morati odreći te
izvršiti povrat sredstava za ono razdoblje koje se preklapa ugovorima o stipendiranju. Ovo se ne odnosi na
korisnike stipendija za razdoblje obavljanja stručne prakse i/ili sudjelovanja u programu mobilnosti i
međunarodne razmjene studenata (Erasmus, CEEPUS).
Ako student već koristi stipendiju financiranu iz drugih izvora (ne javnih), može uz primanje stipendije
Sveučilišta u Rijeci nastaviti primati drugu stipendiju, ali mu svi primici ulaze u izračun dohodovnog cenzusa.

Zaštita osobnih podataka
Izrazi korišteni u Natječaju koji imaju rodno značenje obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, bez
obzira na to u kojem su rodu navedeni.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Sveučilište u Rijeci dužno je, radi
upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim
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stranicama. U skladu sa zakonom utvrđenom svrhom i u interesu javnosti, Sveučilište u Rijeci objavljuje svoje
akte na službenoj internetskoj stranici.
Prijavom na natječaj student potvrđuje da je upoznat da Sveučilište u Rijeci kao voditelj obrade osobnih
podataka prikuplja, koristi i obrađuje podatke iz prijave na natječaj u svrhu provođenja natječajne procedure
i izvršenja ugovora, što uključuje i objavu osobnih podataka na privremenim i konačnim rang listama, uz
primjenu najmanje invazivnih mjera opsega objave osobnih podataka, gdje god je to moguće, primjerice:
objava identifikacijskog JMBAG broja (jedinstveni matični broj akademskog građana) umjesto objave imena i
prezimena.
Sveučilište u Rijeci će s podacima iz prijave na natječaj postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podataka te Zakonom o
provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018). Student je upoznat da njegove osobne
podatke dane u prijavi na natječaj, kao i sve druge podatke o njemu koje Sveučilište kao voditelj, zajednički
voditelj i/ili izvršitelj obrade prikuplja i obrađuje u gore navedenu svrhu, Sveučilište može koristiti u svojim
evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovu obradu pravnim osobama u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja te nadležnim javnopravnim tijelima u izvršavanju svojih dužnosti i ovlasti.

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA ZA IZVRSNOST
Stipendije za izvrsnost dodjeljuju se na temelju:
A) osnovnih i dodatnih kriterija uspješnosti ostvarenih u okviru obveznih nastavnih aktivnosti
B) posebnih postignuća/aktivnosti ostvarenih izvan obveznih nastavnih aktivnosti.

A) Osnovni i dodatni kriteriji uspješnosti u okviru obveznih nastavnih aktivnosti
Uspješnost u okviru obveznih nastavnih aktivnosti vrednuje se (boduje) u skladu s člankom 9., točkom „A)
Kriteriji uspješnosti“ Pravilnika i to:
(1) Osnovni kriteriji uspješnosti
a) redoviti studenti upisani u višu godinu studija koji su u prethodnoj 2018./2019. ak. god. (do 30. rujna
2019. god.) ostvarili najmanje 55 ECTS bodova te po prosječnoj ocjeni svih položenih ispita tijekom
studija (do 30. rujna 2019. god.), sukladno kriterijima matičnog visokog učilišta/sastavnice, ulaze u 10
% najuspješnijih studenata na svojoj godini *
b) redoviti studenti upisani u prvu godinu studija koji ulaze u 10 % najbolje rangiranih studenata na
konačnim listama za upis na studijske programe *
* Studentima koji su upisani na dvopredmetne studijske programe uzima se u obzir studijski program
na kojem su ostvarili bolji rezultat/uspjeh.

(2) Dodatni kriteriji uspješnosti
a) redoviti studenti koji su primili rektorove i/ili dekanove godišnje i/ili semestralne
nagrade/pohvale/priznanja**.
** Diplome o završenom studiju s pohvalom SUMA CUM LAUDE, MAGNA CUM LAUDE, CUM LAUDE neće
se priznavati kao ekvivalent dekanovoj nagradi za izvrsnost.

B ) Posebna postignuća/aktivnosti izvan obveznih nastavnih aktivnosti
Posebna postignuća/aktivnosti izvan obveznih nastavnih aktivnosti su:
a) objava znanstvenog/stručnog rada ili izložen umjetnički rad
b) nagrade i priznanja studentima
c) uspjeh na natjecanjima/izložbama
d) sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim/stručnim/umjetničkim projektima,
skupovima i ljetnim školama
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e) volonterski rad
f) sudjelovanje u programima mobilnosti, udrugama, ljetnim školama, demonstrature, preporuke
profesora
g) ostala postignuća.
Posebna postignuća vrednuju se (boduju) u skladu s člankom 9., točkom „B) Posebna postignuća“ Pravilnika
i to:
a) za studente viših godina preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija vrednuju se postignuća i
aktivnosti ostvareni tijekom upisanog studija do dana objave natječaja.
b)

za studente I. godine preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija vrednuju se postignuća i
aktivnosti ostvareni tijekom prethodno završene razine obrazovanja.
(Ako je prethodno završena razina obrazovanja srednjoškolsko obrazovanje, vrednuju se postignuća ili
aktivnosti ostvareni isključivo tijekom 4. razreda srednje škole, a ako je prethodno završen drugi studij,
vrednuju se postignuća/aktivnosti ostvareni tijekom studija).

POPIS DOKEMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ
1. Obrazac A kojeg obvezno ispunjava i ovjerava matično visoko učilište/sastavnica.
Obrazac A sadrži podatke o studiju na kojem je kandidat upisan u 2019./2020. ak. god. Obrazac se preuzima sa
SharePoint portala.

2. Obrazac I (Izjava da kandidat nije korisnik druge stipendije).
Prilaže se ispunjena i vlastoručno potpisana izjava. Obrazac se preuzima sa SharePoint portala.

3. Ovjerena potvrda visokog učilišta o upisu studenta na redoviti studij u 2019./2020. ak. god.
4. Ovjerena potvrda visokog učilišta o upisu studenta na redoviti studij u 2019./2020. ak. god. s prijepisom
ocjena* svih položenih ispita do 30. rujna 2019.
* Odnosi se samo na studente viših godina studija.

5. Ostali dokumenti kojima student dokazuje primitak rektorove/dekanove nagrade/ priznanja/pohvale za
izvrsnost kao i postignuća popisana člankom 9. Pravilnika pod točkom B) „Posebna postignuća“.
Dokumenti: priznanje s međunarodnog ili državnog natjecanja, nagrade/priznanja za znanstveni ili
umjetnički rad, preslika impresuma i sadržaja časopisa u kojem je objavljen studentov znanstveni ili
stručni rad u autorstvu ili suautorstvu, preslika volonterske knjižice, preslika iskaznice o članstvu u
udruzi ili valjana (potpisana i ovjerena) potvrda o članstvu, potpisana preporuka profesora *.
* Vrednuju se isključivo preporuke osoba izabranih u znanstveno-nastavno ili umjetničkonastavno zvanje docent, izvanredni profesor, redoviti profesor, profesor emeritus.

Pojašnjenja: nagrade i priznanja dokazuju se temeljem valjanog (potpisanog i ovjerenog)
dokumenta, a ne novinskog članka. Aktivno sudjelovanje na kongresima, konferencijama,
skupovima dokazuje se isključivo potvrdom iz koje je vidljiv datum održavanja konferencije i
naslov izlaganja na skupu (usmenog ili u obliku postera), a pasivno sudjelovanje potvrdom o
sudjelovanju s navedenim imenom sudionika. Temeljem dokaza o aktivnom sudjelovanju na
jednom kongresu/konferenciji/skupu ne mogu se steći bodovi i za aktivno i za pasivno sudjelovanje.
Napomena:
Svi dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku (za dokumente koji nisu
izdani na latiničnom pismu i hrvatskom jeziku treba priložiti prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog
sudskog tumača). Dokumente izdane na engleskom, bosanskom, srpskom i crnogorskom jeziku, ako su na
latinici, nije potrebno prevoditi.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI
Prijava se vrši isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem online prijavnog obrasca koji se nalazi na
SharePoint portalu Sveučilišta. SharePoint portalu se pristupa klikom na sljedeću POVEZNICU i upisivanjem
vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr.
marko.peric@uniri.hr).
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Studenti su obavezni sve dokumente prije učitavanja na SharePoint portal skenirati u PDF format, a ne
fotografirati te imenovati na sljedeći način (npr.: „Peric_M_dekanova_godišnja_nagrada“,
„Peric_M_Obrazac_A“, „Peric_M_iskaznica“). Dokumente koji imaju više stranica potrebno je skenirati kao
jedan PDF dokument. Dokumenti se prilažu odabirom opcija "Uređivanje"/"Priloži datoteku"/"Odaberi
datoteku"/“U redu“. Svi priloženi dokumenti studentu moraju biti vidljivi na dnu prijavnog obrasca pod
naslovom "Privitci".
Detaljne upute za prijavu nalaze se na SharePoint portalu pa molimo studente da ih obvezno pročitaju.
U slučaju da student nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih korisničkih podataka
AAI@EduHr, molimo da se javi LDAP administratoru matičnog visokog učilišta/sastavnice. Popis i kontakti
LDAP administratora objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kontakt adresa za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja je studiji@uniri.hr.
Krajnji rok za podnošenje prijave je ponedjeljak, 3. veljače 2020. do 12:00 sati.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog
učilišta/sastavnice, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.
Evaluacijski odbor od kandidata može zatražiti pojašnjenje priloženih dokumenata.
EVALUACIJSKI POSTUPAK I PRAVO NA PRIGOVOR
Članovi Evaluacijskog odbora imenovani odlukom rektorice od 12. studenog 2019. godine i članovi njihove
uže obitelji ne mogu se natjecati za novčana sredstva temeljem ovog Natječaja zbog mogućeg sukoba interesa
i vjerodostojnosti rada. Svaki član Evaluacijskog odbora potpisat će izjavu o povjerljivosti i nepostojanju
sukoba interesa prije nego što započne postupak evaluacije
Evaluacijski odbor procjenjuje pristigle prijave dostavljene u propisanom roku te dodjeljuje bodove sukladno
članku 9. Pravilnika. Na temelju dodijeljenih bodova utvrđuje privremenu rang-listu kandidata koji ostvaruju
pravo na stipendiju te istu objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Ako dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije dat će se uspješnijem
kandidatu (A) kriteriji uspješnosti članak 9. Pravilnika).
Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 8 (osam) dana od objave privremene rangliste na mrežnim stranicama Sveučilišta poslati elektroničkim putem pisani prigovor Evaluacijskom odboru
na adresu: studiji@uniri.hr. U obzir će se uzimati vlastoručno potpisani prigovor (skeniran). Odluka
Evaluacijskog odbora u odgovoru na prigovor je konačna.
Na temelju dodijeljenih bodova i prihvaćenih prigovora, Evaluacijski odbor utvrđuje konačnu rang-listu
dobitnika stipendija za izvrsnost te je upućuje Senatu Sveučilišta u Rijeci koji donosi konačnu odluku. Konačna
odluka Senata o dodjeli stipendija za izvrsnost objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta.
U slučaju da više kandidata ostvari jednak broj ukupnih bodova, odlukom rektora može se dodijeliti veći broj
stipendija od utvrđenog, ovisno o raspoloživom iznosu sredstava kojeg utvrđuje Senat za svaku akademsku
godinu.
Studenti dobitnici stipendija dužni su potpisati Ugovor o stipendiranju u roku koji će biti objavljen na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
KLASA: 604-02/20-01/01
URBROJ: 2170-57-03-20-01
Rijeka, 8. siječnja 2020.
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