
 

 

Dragi studenti i mladi do 30 godina!  

Ured za međunarodnu suradnju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci ovim vas putem 

poziva da se prijavite na 

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE NA EUROPEAN YOUTH EVENT 2014 od 9. do 11. 

svibnja 2014.! 

 

Što je EUROPEAN YOUTH EVENT 2014 (EYE)?  

EYE je događaj koji okuplja mlade ljude iz zemalja članica Europske Unije željne novih 

znanja i razmjene iskustva. Održava se od 9. do 11. svibnja 2014. Godine u zgradi 

Europskog parlamenta u Strasbourgu, Francuska, pod motom „Ideas for a better Europe“.  

Cilj EYE je susret mladih ljudi s donositeljima odluka i stručnjacima iz različitih područja na 

razini Europske unije, kako bi razmjenili ideje i raspravili o problemima s kojima se Europska 

unija susreće te ih proslijedili Europskoj komisiji i time aktivno sudjelovali u kreiranju 

europske budućnosti! Ovaj događaj promiče aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom 

životu te potiče debatu o temama i prioritetima određenim procesom strukturiranog dijaloga i 

političkim okvirom u području mladih. 



 

 

Kako izgleda program EYE 2014?  

EYE 2014 obuhvaća diskusije, predavanja, igre uloga i radionice iz 5 velikih tematskih 

područja:  

- Nezaposlenost mladih  

- Digitalna revolucija 

- Budućnost Europske Unije 

- Održivost 

- Europske vrijednosti  

Osim edukativnog i radnog programa, za sudionike je organiziran i bogat kulturni i zabavni 

program. Više informacija o programu dostupno je i na: 

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/programme.html.  

Tko se može prijaviti? 

Prijave su otvorene za mlade ljude od 16 do 30 godina. Status studenta nije nužan uvjet 

prijave, ali je u slučaju ovog natječaja poželjan! 

Zašto se prijaviti? 

Sudjelovanje na EYE 2014 omogućuje ti upoznavanje mladih ljudi iz cijele Europske unije, 

razmjenu iskustva, sudjelovanje u raspravama s vodećim stručnjacima obuhvaćenih 

tematskih područja, širenje područja interesa i znanja o mogućnostima zapošljavanja mladih 

u Europskoj uniji te korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju i radu. Sudjelovanje u 

programskim aktivnostima za prijavljene je besplatno dok će ostale troškove putovanja 

organizatori uz pomoć donatora učiniti minimalnima. 

Kako se prijaviti?  

Za uspješnu prijavu na natječaj potrebno je najkasnije do 01.03.2014. na e-mail adresu 

Ureda za međunarodnu suradnju (medunarodna@sz.uniri.hr) poslati sljedeće: 

- Životopis u Europass CV formatu  

- Prijavni obrazac (nalazi se u prilogu) 

- Motivacijsko pismo (okvir se nalazi u prilogu) 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/programme.html
mailto:medunarodna@sz.uniri.hr


 

 

Po završetku prijava, kandidati će biti pozvani na kratak informativni razgovor u 

dogovorenom terminu te će o rezultatima natječaja biti informirani zaključno sa 5. 03. 2014. 

Što se očekuje od primljenih kandidata 

Ovim natječajem Ured za međunarodnu suradnju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci želi 

pružiti svim zainteresiranima jednaku priliku za sudjelovanje u ovom jedinstvenom događaju.  

Primljeni kandidati imati će ulogu predstavljanja mladih Sveučilišta u Rijeci, ali i Republike 

Hrvatske u Europskom parlamentu mladih pri čemu su dobro poznavanje engleskog jezika, 

komunikativnost, interes za opisanu problematiku susreta i prethodno iskustvo u 

interakcijama s mladima iz drugih zemalja poželjne karakteristike odabranih predstavnika. 

 

Pozivamo vas da kroz dokumente u prilogu svoj interes za sudjelovanje u EYE 2014., 

sposobnosti i koristi za veći broj studenata obrazložite najbolje što možete, a za sva dodatna 

pitanja i nejasnoće, obratiti se na e-mail adresu medunarodna@sz.uniri.hr.  
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