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Na temelju članka 24. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine 

(KLASA: 030-01/23-01/01; URBROJ: 2170-137-01-23-1) i Odluke rektorice od 9. ožujka 2023. godine (KLASA: 

061-01/23-01/01, URBROJ: 2170-137-13-23-1), Sveučilište u Rijeci raspisuje  
 

N A T J E Č A J 

za dodjelu nagrada rektora u 2022./2023. akademskoj godini 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na sve osobe. 

Svake godine rektor/rektorica nagrađuje pojedince koji su tijekom svog studija doprinijeli ugledu i 

promociji Sveučilišta u Rijeci kroz različite aspekte svoga rada i djelovanja. 

Nagrada se sastoji od tiskanog priznanja i novčanog iznosa od 150,00 EUR bruto (1130.18 HRK prema 

fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK) i dodjeljuje se u povodu proslave Dana Sveučilišta u Rijeci.  
U slučaju da se ista nagrada dodjeljuje grupi kandidata, novčani iznos Nagrade dijeli se na jednake dijelove.  

II. VRSTE NAGRADA 

Svake godine rektor/rektorica može dodijeliti sljedeće nagrade: 

a) Nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad s ciljem poticanja 

studentskog stvaralaštva 

b) Nagradu rektora za volontiranje s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i važnosti volontiranja te 

poticanje studenata na uključivanje u volonterski rad 

c) Nagradu rektora za studentski aktivizam s ciljem poticanja studenata na aktivno uključivanje u 

rad studentskih udruga/organizacija te doprinos u radu sveučilišnih tijela 
d) Nagradu rektora za sport s ciljem podizanja svijesti o vrijednosti i važnosti sportsko–rekreacijskih 

programa i tjelesnih aktivnosti 
e) Nagradu rektora za studentski projekt s ciljem prepoznavanja i promocije najuspješnijeg 

studentskog projekta Nagrada se dodjeljuje studentu ili grupi studenata za studentski projekt u 
skladu s kvalitetom i rezultatima studentskog projekta u prethodnoj akademskoj godini 
(2021./2022.). 

Godišnje se dodjeljuje u pravilu po jedna nagrada rektora jednom kandidatu u svakoj kategoriji uz iznimke 
Nagrade rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad, kategoriji u kojoj se dodjeljuje do tri 
nagrade kandidatu ili grupi kandidata za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad uz vođenje računa 

o uravnoteženosti prema područjima znanosti (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, društvene, 
humanističke, interdisciplinarna područja znanosti) i umjetničkim područjima te Nagrade rektora za 

studentski projekt, kategoriji u kojoj se nagrada može dodijeliti kandidatu ili skupini kandidata. 

III. PREDUVJETI ZA DODJELU NAGRADE 

- da kandidat za nagrade iz točke II. ima status studenta Sveučilišta u Rijeci u tekućoj 

akademskoj godini ili ga je imao u akademskoj godini koja prethodi godini prijave na 
natječaj,  

- da je kandidat za nagrade iz točke II. isključivo student prijediplomskog ili diplomskog 
odnosno integriranog studija, 
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- da kandidat nije stegovno kažnjavan od strane sastavnice Sveučilišta, niti je u odnosu na 

kandidata doneseno mišljenje nadležnog etičkog povjerenstva o postojanju povrede 

Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci, 

- da kandidat nije prethodno nagrađen na istoj razini studija istom vrstom nagrade za koju 
se podnosi prijava. 

 
IV. OSNOVNI KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA 

- za Nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad  

- da kandidat u prethodnoj akademskoj godini (2021./2022.) ima objavljen stručni/znanstveni/ 

umjetnički rad pod mentorstvom djelatnika Sveučilišta ili svoje sastavnice koji je na 
nastavnom, znanstveno/umjetničko-nastavnom ili suradničkom radnom mjestu 

- stručna/znanstvena/umjetnička kvaliteta rada 

- za Nagradu rektora za volontiranje  

- da je kandidat ostvario najmanje 100 volonterskih sati (u skladu s odredbama o volonterskim 

aktivnostima Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21) u prethodnoj akademskoj godini 

(2021./2022.) volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja.1  

Prednost će imati oni kandidati čija je volonterska djelatnost doprinijela popularizaciji i razvoju 
znanosti i visokog obrazovanja, unapređenju studentskog života i rada, te razvoju lokalne zajednice u 

kojoj djeluje Sveučilište u Rijeci (grad Rijeka i Primorsko-goranska županija). 

- za Nagradu rektora za studentski aktivizam  

- da je kandidat u prethodnoj akademskoj godini (2021./2022.) sudjelovao u radu studentske 
udruge/organizacije i/ili u radu sveučilišnog tijela (povjerenstva, vijeća, odbora, Senata, 

Studentskog zbora, ureda Studentskog zbora) 

Prednost će imati oni kandidati koji su se tijekom rada u udruzi/organizaciji istaknuli u organizaciji 

stručnih, znanstvenih, kulturnih i društvenih događaja, organizaciji projekata od iznimnog značaja za 
Sveučilište, unapređenju kvalitete studiranja (mobilnost, stručne radionice, predavanja, tribine i sl.), 

organizaciji nacionalnih ili međunarodnih stručnih ili znanstvenih natjecanja/predstavljanja, vođenju 
znanstvenih, stručnih, kulturnih, društvenih, sportskih, debatnih i humanitarnih projekta i sl. odnosno 

da je kandidat tijekom rada u sveučilišnom tijelu doprinio kvaliteti studentskog i akademskog života, 
poboljšanju studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveučilišta u Rijeci i 

sastavnica te promociji različitih studentskih projekata i sl.    

Prednost će imati i oni kandidati koji su, uz istaknuti studentski aktivizam, postigli značajne nastavne, 
stručne, znanstvene, kulturne, umjetničke, društvene, humanitarne i sportske rezultate. 

- za Nagradu rektora za sport 

- da je kandidat ostvario značajne rezultate na međunarodnim i /ili domaćim i/ili lokalnim 

sportskim natjecanjima, odnosno na drugi su način aktivno i uspješno promovirao sport na 
Sveučilištu u Rijeci u 2021./2022. ak. god. 

Prednost će imati kandidati 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). 

                                                           
1 U skladu s člankom 7. Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21) (poveznica) 

https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu
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- za Nagradu rektora za studentski projekt 

- da je projekt kandidata ili grupe kandidata prvi put pokrenut i uspješno proveden u 

akademskoj godini 2021./2022. 

- da je projekt značajan za akademsku i širu zajednicu (promiče znanstveni rad studenata, 

interdisciplinarnost, međugeneracijsko podučavanje ili popularizaciju znanosti, koji su 
usmjereni na povećanje konkurentnosti studenata Sveučilišta u Rijeci, na ostvarivanje 

aktivne međunarodne suradnje, na promociju volonterstva ili svojim aktivnostima dovode 

do povećanja kvalitete života ili obrazovanja korisnika kroz programe u kulturi, sportskim 

ili zabavnim događanjima te programe studenata s  invaliditetom) 

- da je projekt inovativan i kvalitetan te održiv 
- da projekt ima zatvorenu financijsku konstrukciju. 

V. PREDLAGATELJI 

Kandidat/i za dodjelu Nagrade rektora za stručni/znanstveni/umjetnički rad samostalno se prijavljuju na 

Natječaj. 

Kandidata za dodjelu Nagrade za volontiranje može predložiti Sveučilište u Rijeci ili njegova sastavnica, 
ako sami nisu organizator volontiranja.  

Kandidata za dodjelu Nagrade rektora za studentski aktivizam i Nagrade rektora za sport može 

predložiti Sveučilište u Rijeci ili njegova sastavnica te studentska organizacija Sveučilišta u Rijeci, pri 

čemu studentska organizacija ne može predlagati svoje članove, ali može potaknuti prijavu (pismo 
preporuke). 

Kandidata/e za dodjelu Nagrade rektora za studentski projekt može predložiti Sveučilište u Rijeci ili 
njegova sastavnica, studentska organizacija Sveučilišta u Rijeci, student ili grupa studenata Sveučilišta u 

Rijeci. 

VI. OSNOVNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 

- potvrda o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci (kandidati koji su završili studij prilažu potvrdu 
o statusu u prethodnoj akademskoj godini) 

- potvrda sastavnice da kandidat nije stegovno kažnjavan, niti je u odnosu na kandidata 
doneseno mišljenje nadležnog etičkog povjerenstva o postojanju povrede Etičkog kodeksa 

Sveučilišta u Rijeci 

- u cijelosti ispunjen online obrazac prijave 
 

VII. DODATNA PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 

- za Nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad: 

- obrazloženje mentora koje sadrži opis kandidatova doprinosa stručnom/znanstvenom/ 

umjetničkom radu 

- objavljen stručni/znanstveni rad kandidata i preslika impresuma i sadržaja časopisa ili 

publikacije u kojoj je rad objavljen, a iz kojeg su vidljive baze podataka koje indeksiraju časopis 

ili publikaciju (s imenom autora i nazivom rada) odnosno katalog s izložbe na kojoj je izložen 

umjetnički rad kandidata; ako je objavljivanje/izlaganje rada u pripremi: potvrda urednika da 

je rad prihvaćen za objavljivanje odnosno odgovarajuća dokumentacija o umjetničkom radu 

uz potvrdu organizatora izložbe da je rad prihvaćen za izlaganje 

- dokazi o dodatnim postignućima/aktivnostima kandidata, ako je primjenjivo 
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- za Nagradu rektora za volontiranje: 

- obrazac predlagatelja za prijavu kandidata, popunjen i ovjeren pečatom i potpisom odgovorne 

osobe (obrazac preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta) 

- potvrda o volontiranju koja sadrži podatak o broju sati volontiranja u ak. god. 2021./2022. i 

naravi volonterske aktivnosti 

- pisma preporuke (minimalno jedno) organizatora volontiranja kod kojeg je provedena 

volonterska aktivnost 

- dodatna dokumentacija koja svjedoči o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata 

(preslike volonterske knjižice/potvrda o volontiranju, izvještaj s volontiranja, fotografije, 

potvrde o dodatnoj edukaciji te ostala dokumentacija), ako je primjenjivo 

- za Nagradu rektora za studentski aktivizam:  

- obrazac predlagatelja za prijavu kandidata popunjen i ovjeren pečatom i potpisom odgovorne 

osobe (obrazac preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta) 

- potvrda o članstvu u studentskoj organizaciji/udruzi ili sveučilišnom tijelu u ak. god. 

2021./2022. 

- pisma preporuke (minimalno jedno)  

- dodatna dokumentacija koja svjedoči o aktivnostima i postignućima kandidata, ako je 

primjenjivo 

- za Nagradu rektora za sport: 

- obrazac predlagatelja za prijavu kandidata, popunjen i ovjeren potpisom i pečatom odgovorne 

osobe (obrazac preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta) 

- pismo preporuke (najmanje jedno) 

- dodatna dokumentacija - dokazi o postignućima pristupnika, sportskim rezultatima, drugim 

ostvarenjima u sportu i sl., ako je primjenjivo 

- za Nagradu rektora za studentski projekt: 

- obrazac predlagatelja za prijavu kandidata na natječaj, ovjeren potpisom i pečatom (ako 

prijavljuje sastavnica ili studentska organizacija) 

- opis projekta i njegova značaja (dokazi o provedbi i značaju projekta: fotografije, poveznice 
na sadržaj, kongresne knjižice, sažeci i sl.) 

- detaljan opis financijske konstrukcije projekta 

- dodatna dokumentacija: preporuke, pisma podrške i sl., ako je primjenjivo 

VIII. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA 

Prijava na Natječaj vrši se isključivo elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca kojem se pristupa klikom 
na poveznicu PRIJAVA, dostupnu na mrežnim stranicama za pojedine nagrade. 

Obrascu se pristupa upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte 
povezana s uniri korisničkim imenom – npr. ime.prezime@student.uniri.hr). 

Kandidati koji su završili studij (te im je time ukinut AAI e-identitet) moraju najkasnije do 17. ožujka 2023. 

pisanom zamolbom dostavljenom na studiji@uniri.hr zatražiti izdavanje privremenih korisničkih 
podataka kako bi pravovremeno izvršili online prijavu. 

Napomena: U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti prijavi upisivanjem svojih AAI@EduHr 

korisničkih podataka, molimo da se obvezno javi LDAP administratoru na matičnom visokom učilištu. 

mailto:ime.prezime@student.uniri.hr
mailto:studiji@uniri.hr


 

 
5 

Kontakti LDAP administratora visokih učilišta objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta.   

Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2023. 12:00 sati. 

Prijave koje ne budu podnesene online, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave s dokumentacijom 
koja nije podnesena u skladu s Natječajem te nepravodobne prijave neće biti razmatrane. 

IX. VREDNOVANJE PRIJAVA 

Prijave na Natječaj procjenjuju povjerenstva za dodjelu nagrada rektora, sastav i članstvo kojih utvrđuje 

rektorica posebnim odlukama. 

Povjerenstva vrednuju potpune i u propisanom roku podnesene prijave te u roku od 15 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava na Natječaj dostavljaju rektorici obrazloženi prijedlog kandidata za dodjelu 

nagrada.  

Konačnu odluku o dodjeli nagrada donosi rektorica, a odluka se objavljuje na mrežnim stranicama 

Sveučilišta u Rijeci.    

X. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Prijavom na natječaj kandidat 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, što uključuje i objavu osobnih podataka na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

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). Kandidat 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. 

XI. PITANJA U VEZI S NATJEČAJEM 

Pitanja u vezi s Natječajem mogu se uputiti e-poštom na studiji@uniri.hr.“ 

 

 

 
 

 
 

 
KLASA: 061-01/23-01/01 
URBROJ: 2170-137-13-23-2 

Rijeka, 10. ožujka 2023. 
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