
 
 
 
 

 
 

 

 
Rijeka, 22. travnja 2020. 

 

Natječaj za projekte razvoja online kolegija na Sveučilištu u Rijeci 
 

Sveučilište u Rijeci dodjeljuje sredstva za oblikovanje i razvoj potpunih online kolegija koji će se ponuditi 

svim studentima Sveučilišta u Rijeci u sklopu sustava interne mobilnosti, studentima u dolaznoj 

mobilnosti, te studentima YUFE mreže unutar sustava virtualnog kampusa.   

Uvjeti koje moraju zadovoljavati prijave: 

1) Kolegij se izvodi na engleskom jeziku 

2) Kolegij može pripadati bilo kojoj razini tercijarnog obrazovanja - preddiplomski, diplomski, 

doktorski studij ili program cjeloživotnog obrazovanja 

3) Nastava na kolegiju treba biti spremna za početak tijekom akademske 2020./2021. godine. 

4) Studentima YUFE-a s drugih partnerskih sveučilišta treba biti osigurano najmanje 10 mjesta po 

kolegiju.  

Prednost na natječaju imat će kolegiji koji pokrivaju teme barem jednog od strateški definiranih 

područja YUFE-a: 

- Europski identitet i odgovornost u globalnom svijetu 

- Dobrobit građana 

- Digitalno društvo  

- Održivost  

Moguće je prijaviti: a) razvoj / unaprjeđenje postojećeg e-kolegija b) pretvaranje postojećeg f2f 

kolegija u online kolegij ili c) razvoj novog kolegija 

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. 

Prijave s prijedlogom projekta dostavljaju se do 05. svibnja 2020. koristeći obrazac u prilogu. 

Odluka o potpori razvoju odabranih kolegija bit će donesena 11. svibnja 2020. godine. 

Ukupni fond sredstava: 150.000,00 kn 

Maksimalni iznos potpore po projektu: 15.000,00 kn 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

Postupak vrednovanja prijava i donošenje odluke o financiranju 

Načela na kojima se temelji provođenje postupka vrednovanja: 

- Izvrsnost. Podnositelji prijave moraju opravdati zahtjev za dodjelu financijskih sredstava 

predloženim projektom te prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava.  

- Transparentnost. Postupak dodjele financijskih sredstava detaljno je objašnjen i dostupan svim 

zainteresiranim stranama, a podnositeljima prijave će 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. 

- Djelotvornost i brzina. Postupak dodjele financijskih sredstava provest će se u propisanom 

roku, odražavajući pritom visoku kvalitetu vrednovanja i poštujući pravne okvire.  

Vrednovanje prijavljenih projekata temeljit će se na sljedećim 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 

- mogućnost višekratnog i višestrukog korištenja digitalnog obrazovnog materijala 

- realna financijska konstrukcija proračuna projekta 

- preporučena je usklađenost s Kriterijima za vrednovanje online studija NVZVO  

 

Evaluaciju pristiglih prijava provodit će Povjerenstvo za evaluaciju prijava na natječaj za razvoj 

online kolegija imenovano od strane rektorice. Povjerenstvo će donijeti zajedničku ocjenu za svaki 

pojedinačni projekt te konačnu odluku o financiranju prijavljenih projekata. 

Nositelj projekta kojem je odobreno financiranje projekta potpisuje ugovor sa Sveučilištem u Rijeci 

o dodjeli financijskih sredstava. Ugovorom između Sveučilišta u Rijeci i nositelja projekta detaljno će 

se propisati međusobna prava i obveze: dinamika i način isplate financijskih sredstava, rok izvršenja 

projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju projekta i utrošku sredstava, obveza vraćanja 

neutrošenih sredstava i ostalo. 
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