KLASA: 003-01/18-01/08
URBROJ: 2170-57-01-18-21
U Rijeci, 28. veljače 2018.
ZAPISNIK
PREDMET: evaluacija projekata prijavljenih temeljem Natječaja SZSUR za financiranje
studentskih programa u 2018. godini

Poštovani,
povjerenstvo za evaluaciju projekata na razini Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
započelo je s radom u četvrtak 16. veljače 2018. godine
Sastav povjerenstva:
-

Ena Šukunda
Aleksandar Šušnjar
Slobodan Šolaja
Josip Čičak, mag. oec.
dr. sc. Ivan Cerovac

Povjerenstvo je izvršilo provjeru 114 prijavljenih projekata, od toga pet prijava nije dovršeno,
a dvije su ponovljene.
Ukupno je financirano 78 projekata u iznosu od 432.514,45 kuna.
Sredstva koja su potraživana Natječajem iznose 2.044.158,40 kuna.
Neraspodijeljeni iznos od 24.992,27 kuna namijenjen je za rad Žalbenog povjerenstva.
Povjerenstvo je čekalo s odlukom o Prijedlogu rezultata Natječaja s obzirom na to da je
sjednica Upravnog vijeća bila zakazana za 26. veljače, a o odluci Upravnog vijeća ovisio je
prijedlog financiranja pojedinih projekata.
S obzirom na to da su do 25. veljače 2018. godine dostavljeni izvještaji povjerenstava sa:
- Građevinskog fakulteta – 20. veljače 2018. godine,
- Pomorskog fakulteta – 21. veljače 2018. godine i
- Tehničkog fakulteta – 22. veljače 2018. godine,
navedeni su uzeti u obzir prilikom evaluacije i određivanja prijedloga financiranja.

Povjerenstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju
Sveučilišta u Rijeci te Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci sastala su se nakon proteka
roka za evaluaciju i to dana 26. i 27. veljače 2017. godine, nakon što je povjerenstvo na
razini Sveučilišta u Rijeci pregledalo pristiglu dokumentaciju i doneslo odluku o prijedlogu
financiranja, stoga mišljenja navedenih povjerenstava po pitanju određivanja kategorija i
obrazloženja zašto je određeni projekt od iznimne i posebne važnosti za sastavnicu nisu
uzeti u obzir.
Povjerenstva ostalih sastavnica nisu se sastala.
Povjerenstvo također primjećuje nekoliko pojava vezano za ovogodišnje prijave na Natječaj.
Općenito gledano, ne možemo nikako biti zadovoljni kvalitetom prijavljenih projektnih
prijedloga.
Nadalje, iznimno velik broj prijavitelja činio je osnovne greške u pisanju prijedloga najčešće
su bile:
• pogrešno navođenje broja korisnika,
• nedovoljno razrađen hodogram (navođenje samo aktivnosti provedbe projekta,
umjesto svih aktivnosti koje čine projekt),
• nepoznavanje kategorije „Očekivani rezultati“ (vrlo često nisu pisani mjerljivo kako to
treba biti) i povezano s time, slabe mogućnosti samoevaluacije projekata.
Osim toga, jako je velika neravnoteža broja i kvalitete prijavljenih projekata po sastavnicama
Sveučilišta.
Čak i kada se uzme u obzir različit broj studenata po sastavnicama, još uvijek se ne može
objasniti ovolika razlika, dok se razlika u kvaliteti projekata nikako ne može opravdati,
pogotovo s obzirom na mogućnost pohađanja radionica o pisanju projektnih prijedloga, koji
je toliko malo studenata iskoristila.
Radionice o pisanju projektnih prijedloga održane su u dva termina:
I.
8. prosinca 2017. godine od 16:00 do 21:00 sati „Od ideje do projekta“
II.
24. siječnja 2018. godine od 15:30 do 21:00 sati „Tvojih 5 do 12 - Od ideje do
projekta“
Radionice je u prvom terminu pohodilo 19 sudionika iako ih se je prijavilo 28, dok je u drugom
terminu radionica održana za čak tri sudionika iako je bilo prijavljenih 6, interes među
polaznicima prvog termina je bio velik za održavanje još jedne radionice.
Moramo reći kako je znatan broj prijava na Natječaj uslijedio tek nakon produljenja roka za
prijavu, s obzirom na to da je prije produljenja bilo prijavljeno 16, a do isteka roka 114
projektnih ideja.
Nekvalitetan prijavljenih projekata može se opravdati jedino neodgovornošću i nedovoljnom
zainteresiranošću za projekt.
Predlaže se da studentski predstavnici i članovi studentskih zborova sastavnica više porade
na motiviranju i edukaciji studenata svojih sastavnica.
Po dodjeli bodova povjerenstvo je zauzelo stav da se projektni prijedlozi s manje od 50
bodova neće predložiti za financiranje, nadalje da će povjerenje utroška financijskih
sredstava povjeriti prvenstveno projektima koji će se održati na području Rijeke, potom šire
okolice i Republike Hrvatske, s ciljem većeg poticanja prijavitelja na provođenje projekata

koji uključuju veći broj studenata Sveučilišta u Rijeci. Također projekti koji se održavaju na
području Rijeke zaista predstavljaju projekte, zahtijevaju veći angažman prijavitelja odnosno
voditelja projekta.
Sastavni dio ovog zapisnika je Prijedlog rezultata Natječaja (KLASA: 003-01/18-01/08
URBROJ: 2170-57-01-18-20, od dana 27. veljače 2017. godine).
Srdačan pozdrav,
Predsjednik povjerenstva za evaluaciju,
Slobodan Šolaja

