Temeljem članka 17. stavka 4. alineja 2. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci od
dana 13. travnja 2016. godine (KLASA: 011-01/16-01/05 URBROJ: 2170-57-01/16-3)
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na svojoj 13. sjednici, dana 09. lipnja 2017.
godine otvara:
Natječaj za sufinanciranje aktivnosti studenata poslijediplomskih doktorskih studija
Sveučilišta u Rijeci

1. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci (su)financirati će:
• sudjelovanje studenata poslijediplomskih doktorskih studija Sveučilišta u Rijeci na
simpozijima, konferencijama, ljetnim školama, stručnim radionicama i sličnim
događanjima
2. Pravo sudjelovanja na Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci imaju:
svi studenti upisani na poslijediplomske doktorske studije Sveučilišta u Rijeci ili zajedničke
poslijediplomske doktorske studije koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj
godini 2016./2017. te udovoljavaju sljedećim uvjetima:
• sami snose najmanje 80 % troškova školarine (potvrda)
3. Pravo sudjelovanja na Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci nemaju:
• studenti koji su znanstveni novaci ili asistenti čiji su troškovi studija (školarina)
pokriveni iz sustava znanosti visokog obrazovanja
• čije troškove studija (školarina), u iznosu većem od 20 % školarine, snose pravne
osobe čiji su zaposlenici
• čije troškove studija (školarina), u iznosu većem od 20 % školarine, temeljem
posebnog ugovora podmiruje druga pravna ili fizička osoba
• koji su stipendisti hrvatskih ili međunarodnih stipendija, odnosno dobitnici financijskih
potpora kojima se financiraju njihove plaće (npr. Programa razvoja karijera mladih
istraživača Hrvatske zaklade za znanost)
• koji koriste pravo na mirovanje obaveza u tekućoj godini
• kojima status studenta prestaje prije 29. 10. 2017.
4. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci financirati će:
- Kotizacije za aktivno sudjelovanje
- Smještaj
- Prijevoz
5. Prijava mora sadržavati sve propisane priloge:
- potvrdu visokog učilišta o statusu doktoranda Sveučilišta u Rijeci u tekućoj
akademskoj godini, visini školarine te o tome tko snosi troškove školarine i u
kojem iznosu/postotku
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- dokaz da studij nije financiran iz drugih izvora ili da je sufinanciran iz drugih izvora
manje od 20 % visine školarine (uplatnica o školarini ili potvrda o uplaćenoj
školarini)
- životopis (EU format)
- izjavu o istinitosti podataka
- presliku indeksa (dosadašnjih ocjena studenta )
Dodatno, prijava (aktivno sudjelovanje na konferencijama, simpozijima, ljetnim školama,

stručnim radionicama i sličnim događanjima) mora sadržavati:
- opis događanja
- potvrdu o iznosu kotizacije (u slučaju da se traži sufinanciranje kotizacije)
- dokaz o troškovima prijevoza (u slučaju da se traži sufinanciranje prijevoza
- dokaz o iznosu troškova smještaja (u slučaju da se traži sufinanciranje troškova
smještaja)
- dokaz o sudjelovanju na simpoziju, konferenciji, ljetnoj školi, stručnoj radionici ili
sličnom događanju
6. Studenti poslijediplomskih doktorskih studija na Natječaj se mogu prijaviti proaktivno (prije
održavanja aktivnosti i plaćanja troškova) ili retroaktivno (nakon održavanja aktivnosti i
plaćanja troškova). U slučaju da se student prijavi proaktivno, dužan je nakon održavanja
aktivnosti i plaćanja troškova dostaviti dokaze o izvršenju plaćanja.
7. Kriteriji kojima će se povjerenstvo za dodjelu sredstava voditi biti će:
- dosadašnja znanstvena i istraživačka aktivnost studenta
- sudjelovanje u povjerenstvima, odborima, radnim skupinama i ostalim radnim tijelima na
Sveučilištu u Rijeci
- prosjek ocjena na doktorskom studiju
- razina događanja (lokalno, nacionalno, regionalno, međunarodno)
8. Natječaj sufinanciranje aktivnosti studenata poslijediplomskih doktorskih studija
Sveučilišta u Rijeci otvoren je od 09. lipnja 2017. godine do 11. prosinca 2017. godine,
odnosno do raspodjele predviđenih sredstava
Odluku o raspodijeli sredstava donosi Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci.
9. 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.
KLASA: 003-01/17-01/08
URBROJ: 2170-57-01-17-21
Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
Kruno Topolski, bacc. physioth.

