Klasa: 910-01/19-01/02-01
Ur. broj: 2170-57-005-01-19-4
U Rijeci, 20. rujna 2019.
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dana 20. rujna 2019. godine objavljuje
NATJEČAJ
za mobilnost nastavnog osoblja u razdoblju do 31.7.2020.
u okviru programa Erasmus suradnja s partnerskim zemljama KA107
A Opći uvjeti Natječaja
Na temelju Odluke Sveučilišta u Rijeci o dodijeljenim sredstvima u okviru projekta 2018-1-HR01-KA107- 046921,
klasa: 910-01/18-01/01, Urbroj: 2170-57-04-18-43 od 28.6.2018., objavljujemo Natječaj za izbor nastavnog
osoblja radi dodjele financijske potpore u svrhu stručnog usavršavanja na inozemnim visokoškolskim ustanovama
u SAD-u Saint Cloud State University
Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti nastavnom osoblju određen je Odlukom Sveučilišta
u Rijeci:
- 1 odlazna mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja u trajanju od 14 dana (ne uključuje dane provedene na
putu);
Kandidati koji se prijave na natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja,
mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (Zero-grant).

Mobilnost mora biti organizirana i provedena u razdoblju do 31. srpnja 2020.
Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih
zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te trajanje
boravka.
Rok za prijavu na natječaj: 30. rujna 2019.

B Uvjeti za pristup
Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Biti članovi nastavnog osoblja Odjela za biotehnologiju (osobe u znanstveno-nastavnim zvanjima te u
suradničkim zvanjima poslijedoktoranata i asistenata kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu
nastave);
2. Imati suglasnost Pročelnice Odjela o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;

C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja
1.
2.
3.

Potpunu i ispravnu prijavu
Kvaliteta i sadržaj plana rada
Prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus programu.

D Postupak prijave

Kandidati se prijavljuju na natječaj slanjem natječajne dokumentacije iz točke „H“ elektronskim putem
ured@biotech.uniri.hr, uz priloženu suglasnost Pročelnice o odsustvu kandidata. Prijave se popunjavaju
elektronski.
Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih
zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te s njima dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te
trajanje boravka. Prednost pri prijavi imati će kandidati kojima plan rada bude supotpisan od strane inozemne
institucije.
Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do ponedjeljka, 30. rujna 2019. do 12.00 sati.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

E Postupak izbora kandidata
Postupak izbora odvija se u tri kruga:
1. krug - administrativna provjera prijava;
2. krug - evaluacija nastavnog plana/plana rada;
3. krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata.

F Objava rezultata Natječaja
Konačni rezultati Natječaja dostavit će se kandidatima elektronskom poštom i biti će objavljeni na Intranetu.
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih
kandidata ili na listi čekanja.

G Financijska potpora
Broj dodijeljenih potpora određen je Odlukom Sveučilišta u Rijeci o dodijeljenim sredstvima u okviru projekta
2018-1-HR01-KA107- 046921, klasa: 910-01/18-01/01, Urbroj: 2170-57-04-18-43 od 28.6.2018.
Iznosi potpore prikazani su u priloženom dokumentu „Applicable Rates“.
Kandidati/kandidatkinje ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u
inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije (dvostruko financiranje).
Osobe s posebnim potrebama/invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog
mogućih povećanih troškova mobilnosti. Sveučilište u Rijeci će kandidate koji budu izabrani na Natječaju, a koji
su u sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim
potrebama/invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za
mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih
sredstava.

H Prijavna dokumentacija:
OBVEZNI DOKUMENTI
 Prijava potpisana od strane kandidata;
 Obrazac plana rada potpisan od strane kandidata (i inozemne institucije).
 Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
 Potpisana i ovjerena suglasnog pročelnika o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;
DODATNI DOKUMENTI
 Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi).
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