
 
 
 

 
 

Temeljem Odluke o uvjetima za dodjelu Rektorove nagrade „Student volonter godine“ koju je Senat 
Sveučilišta u Rijeci donio na 25. sjednici održanoj 15. ožujka 2011. godine, Sveučilište u Rijeci u 
2012./2013. akademskoj godini raspisuje  
 
 

N A T J E Č A J  
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE  

STUDENT VOLONTER GODINE  
  

Cilj nagrade je podizanje svijesti o vrijednosti i važnosti volontiranja te poticanje studenata na 
uključivanje u volonterski rad. Nagrada se dodjeljuje jednom studentu/studentici koji se posebno 
istaknuo/la u volonterskom radu u prethodnoj akademskoj godini.  
Nagrada se sastoji od tiskanog priznanja i novčanog iznosa od 1.000,00 kn.  
 
 
Kriteriji za dodjelu Rektorove nagrade „Student volonter godine“ 
Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu „Student volonter godine“ imaju svi studenti/studentice 
Sveučilišta u Rijeci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:  

 student/studentica ima status redovitog ili izvanrednog studenta, 
 prosječna ocjena postignuta tijekom studija (uključujući posljednji položeni ispit do 30. rujna) 

ne smije biti niža od 3,5, odnosno prosječna postotna ocjena ne smije biti niža od 65% na 
preddiplomskom ili 75% na diplomskom studiju 

 student/studentica treba ostvariti najmanje 100 volonterskih sati* u protekloj akademskoj 
godini, volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja ** 

_________________________________________________________________________________ 
   *   sukladno odredbama o volonterskim aktivnostima Zakona o volonterstvu (NN58/2007)  

            ** organizacije koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja  su  
                              udruge, zaklade, fondacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice,  
                              državna tijela i tijela  lokalne i područne/regionalne samouprave (prednost imaju      
                              organizatori volontiranja sa sjedištem u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji)  
 
Prednost pri izboru imaju oni kandidati/kandidatkinje 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). 
 
 
Predlagatelji:  
Predlagatelji za Rektorovu nagradu „Student volonter godine“ godine su sastavnice Sveučilišta u 
Rijeci. Svaki predlagatelj može predložiti najviše dva kandidata.   
 
Organizatori volontiranja u kojima je student/studentica provodio/la svoje volonterske aktivnosti  
ne mogu biti nositelji prijave za rektorovu nagradu, ali mogu potaknuti prijavu studenta/studentice 
te napisati pismo preporuke.  



 
Povjerenstvo: 
Povjerenstvo za rektorove nagrade u sastavu:  
-  prorektor/ica za nastavu i studentska pitanja 
-  predsjednik/ca Vijeća časti  
-  predsjednik/ca Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci  
-  dva predstavnika studenta Sveučilišta u Rijeci koje predlaže Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci  
dostavit će rektoru Sveučilišta u Rijeci prijedlog studenta volontera godine najkasnije 15 dana od 
okončanja natječaja.   
 
 
Uvjeti prijave: 
Preduvjet za razmatranje prijave je potpuna i pravovremeno dostavljena prijavna dokumentacija, i to: 
• Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje, popunjen i ovjeren pečatom i potpisom odgovorne 
       osobe        
• Potvrda o volontiranju koja sadrži podatak o broju sati volontiranja i naravi volonterske aktivnosti 
• Obrazloženje prijave i životopis studenta/studentice  
• Pisma preporuke (minimalno jedno) organizatora volontiranja kod kojeg je provedena 
        volonterska aktivnost 
• Popratna dokumentacija koja svjedoči o volonterskim aktivnostima i profilu 
       kandidata/kandidatkinje (preslike volonterske knjižice/potvrda o volontiranju, izvještaj s  
       volontiranja, fotografije, potvrde o dodatnoj edukaciji te ostala dokumentacija) 
 
 
Potpuna prijavna dokumentacija dostavlja se poštom u šest (6) istovjetnih primjeraka (1 izvornik i 
5 kopija) na adresu:  
 

Sveučilište u Rijeci 
„Prijava za Rektorovu nagradu student volonter godine“  

Trg braće Mažuranića 10  
51000 Rijeka   

 
 te e-mailom na adresu: studiji@uniri.hr. 

 
Nepotpune prijave neće se razmatrati.  
 
Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 22. ožujka 2013. godine (datum poštanskog žiga).  

 

 
                                                                                                                          

KLASA:  121-13/13-01/01 
URBROJ: 2170-57-03-13-1 
U Rijeci, 19. veljače 2013.  


