Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ: 2170-57-01-14-372 od 18.
studenoga 2014.) Sveučilište u Rijeci raspisuje
Natječaj
za dodjelu 30 stipendija studentima preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Rijeci namijenjenih promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja
za pokriće troškova života u 2014./2015. ak. g.
Uvod
Sveučilište u Rijeci je, u skladu s provedbom strateških ciljeva iz Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih
studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., iznos od ukupno
300.000,00 kuna namijenilo stipendiranju redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih
diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci, a za promicanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Svrha stipendije
je pokriće troškova života u 2014./2015. ak. g.
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.
Korisnici stipendija
Pravo prijave imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 državljani su Republike Hrvatske i država članica EU,
 redoviti su studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Rijeci,
 pripadaju podzastupljenim skupinama sukladno rezultatima istraživanja EUROSTUDENT1,
Pravo prijave za stipendiju nemaju:
 redoviti studenti koji imaju upisano mirovanje studija u 2014./2015. ak. g.,
 kandidati koji su korisnici drugih stipendija, osim korisnika sredstava iz programa "Solidarnost" Fonda
"Aleksandar Abramov".
Kriteriji za prijavu
 studenti prvih godina studija koji su na upisnoj listi za 2014./2015. akademsku godinu među prvih 40%
studenta te zadovoljavaju jedan ili više od dolje navedenih kriterija,
 studenti viših godina koji su u 2013./2014. akademskoj godini (zaključno s 30. rujna 2014.) ostvarili najmanje 18
ECTS bodova te zadovoljavaju jedan ili više od dolje navedenih kriterija:
A: da su primanja po članu obitelji studenta u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva za dodjelu
stipendije (2013. g.) manja od cenzusa propisanog u Mjerama za poboljšanje sustava stipendiranja i kreditiranja
studenata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/13-01/02, URBROJ: 2170-57-01-13-358 od 19. studenog 2013. godine), tj.
da je ostvareni prosječni mjesečni prihod: za jednočlano domaćinstvo manji od 2.625,00 kn neto; za dvočlano
domaćinstvo manji od 3.500,00 kn neto; za tročlano domaćinstvo manji od 4.250,00 kn neto, za četveročlano
domaćinstvo manji od 5.000,00 kn neto i za svakog daljnjeg člana po 600,00 kn neto) i/ili
B: da je student bez jednog ili oba roditelja i slabijeg imovnog stanja i/ili
C: da je student roditelja koji imaju srednju ili nižu stručnu spremu i da primanja po članu domaćinska ne prelaze
prosječnu plaću u RH2 (prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike
Hrvatske za studeni 2013. iznosila je 5.634,00 kn) i/ili
D: da se radi o studentu koji pripada posebno ranjivim skupinama - studenti roditelji i ako primanja po članu njegova
domaćinska ne prelaze prosječnu plaću u RH (prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim
osobama Republike Hrvatske za studeni 2013. iznosila je 5.634,00 kn) i/ili
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Nacionalno izvješće istraživanja EUROSTUDENT za Hrvatsku, http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=11267
Prosječna plaća u RH u 2014. godini, http://www.dzs.hr/Hrv/system/first_results.htm

E: da se radi o studentu koji pripada posebno ranjivim skupinama - studenti s invaliditetom.
Način prijave
Prijava se vrši elektroničkim putem, ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na SharePoint portalu Sveučilišta
(https://spp.uniri.hr/stipendije/default.aspx).
Potpuna prijava, uz ispunjeni prijavni obrazac, mora sadržavati i sve propisane priloge (priloge je potrebno skenirati te
podignuti na SharePoint portal Sveučilišta).
Popis obaveznih priloga:
1. Obrazloženje zahtjeva (dopis Evaluacijskom odboru) u kojem se navodi razlog prijave na Natječaj,
2. Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
3. Obrazac s podacima o studiju (ispunjava i ovjerava sastavnica),
4. Prijepis ocjena (za studente viših godina),
5. Životopis u European curriculum vitae formatu3,
6. Potpisan Obrazac izjave kojom student potvrđuje da nije korisnik druge stipendije ili da je korisnik stipendije iz
Fonda „Aleksandar Abramov“ te kojom jamči za istinitost podataka.
Uz gore navedene priloge, student prilaže i sljedeće dokumente, ovisno o kriterijima za prijavu koje zadovoljava:
A:




Obrazac izjave o sastavu zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika),
Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji u istom kućanstvu (MUP),
Potvrda područnog ureda Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva (za
2013. godinu),





Obrazac izjave o sastavu zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika),
Uvjerenje o prebivalištu za sve članove obitelji u istom kućanstvu (MUP),
Potvrda područnog ureda Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva (za
2013. godinu),
Preslika smrtnog lista roditelja studenta.

B:


C:




Potvrda o stručnoj spremi roditelja kandidata (ispis HZMO-a),
Obrazac izjave o sastavu zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika),
Potvrda područnog ureda Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva (za
2013. godinu),





Preslika rodnog lista djeteta kandidata,
Obrazac izjave o sastavu zajedničkog kućanstva (ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika),
Potvrda područnog ureda Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva (za
2013. godinu).



Potvrda o stupnju invaliditeta.

D:

E:

Rok za podnošenje prijava: 15. siječnja 2015. do 12:00 sati.
Napomena:
 Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascem od strane matičnog visokog učilišta kao i one
koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Postupak evaluacije zaprimljenih prijava
Evaluacijski odbor procjenjuje pristigle zahtjeve za stipendiju sukladno propisanim kriterijima Natječaja te donosi odluku
o dodjeli sredstava po pojedinom zahtjevu. Iznos sredstava koji se dodjeljuje jednom stipendistu je 10.000,00 kn.
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Dinamika isplate sredstava propisat će se Ugovorom o stipendiranju kojeg potpisuju korisnik sredstava i rektor
Sveučilišta. Članove Evaluacijskog odbora imenuje rektor na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije.
U cilju osiguranja transparentnosti postupka rang-lista stipendista objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci
(www.uniri.hr) po okončanju postupka.
Članovi Evaluacijskog odbora i članovi njihove uže obitelji ne mogu se natjecati za novčana sredstva temeljem ovog
Natječaja zbog mogućeg sukoba interesa i vjerodostojnosti rada.

