
 

 

 

 

 

Na temelju Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade za studentski 

stručni/znanstveni/umjetnički rad koju je Senat Sveučilišta u Rijeci donio na 63. sjednici održanoj 24. ožujka 

2014. godine, Sveučilište u Rijeci raspisuje 

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

ZA STUDENTSKI STRUČNI/ZNANSTVENI/UMJETNIČKI RAD  
 

 
U cilju promicanja znanstvenoistraživačkog/umjetničkog rada studenata Sveučilišta u Rijeci te poticanja 
studentskog stvaralaštva, raspisuje se Natječaj za dodjelu tri rektorove nagrade studentima/studenticama 
Sveučilišta u Rijeci za najbolje studentske stručne/znanstvene/umjetničke radove iz sljedećih područja: 
 

 jedna nagrada iz područja biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva 

 jedna nagrada iz područja prirodnih i tehničkih znanosti 

 jedna nagrada iz umjetničkog područja, društvenih i humanističkih znanosti.  
 

U svakom od tri navedena područja, Nagrada može biti dodijeljena i grupi studenata za objavljeni 
stručni/znanstveni rad ili izloženi umjetnički rad (stručni, znanstveni ili umjetnički rad može biti u pripremi za 
objavljivanje ili izlaganje).  
 
Nagrada se sastoji od priznanja i novčanog iznosa od 1000,00 kn.  Sadržaj i oblik priznanja utvrđuje rektor. U 
slučaju da nagrađeni rad ima dva ili više studenta autora, novčani iznos Nagrade dijeli se na jednake dijelove.  
 
Prijaviti se mogu: 

 svi studenti i studentice viših godina preddiplomskih i integriranih studija i studenti  
prve i viših godina diplomskih sveučilišnih studija.  
Rektorove nagrade za izvrsnost, aktivizam, volonterstvo ili stipendije ne isključuju pravo na dobivanje 
Rektorove nagrade za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad.  
 

Kriteriji za dodjelu Rektorove nagrade za najbolji studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad   

Osnovni kriteriji  

 prijavitelj je redoviti student/ica Sveučilišta u Rijeci  

 prosječna ocjena postignuta tijekom studija (uključujući posljednji položeni ispit do 30. rujna) nije niža 
od 3,5 (65% usvojenih znanja, vještina i kompetencija na preddiplomskom, odnosno 75% na 
diplomskom studiju) 

 stručna/znanstvena/umjetnička kvaliteta rada  
Dopunski kriteriji 

 dodatna postignuća/aktivnosti 
 
Prijava  

Prijava na Natječaj vrši se isključivo online i to izravnim upisivanjem podataka u prijavni elektronički obrazac 

na SharePoint portalu kojem se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA uz upisivanje vlastitog elektroničkog 

identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezane s uniri korisničkim imenom).  

Uz ispunjeni prijavni obrazac prijavitelj mora priložiti i sve propisane dokumente: 

https://spp.uniri.hr/rektorove_nagrade/SitePages/RN_Stručni_znanstveni_umjetnički%20rad.aspx


 

 

 potvrdu o statusu studenta Sveučilišta u Rijeci s prijepisom i prosjekom ocjena svih položenih ispita  

 životopis u EU formatu s popisom stručnih/znanstvenih/umjetničkih postignuća  
Za prijavu stručnog/znanstvenog rada prilaže se:   

 objavljen stručni/znanstveni rad studenta i preslika impresuma i sadržaja časopisa ili publikacije u 
kojoj je rad objavljen, a iz kojeg su vidljive baze podataka koje indeksiraju časopis ili publikaciju (s 
imenom autora i nazivom rada)   

 potvrda izdavača da je stručni/znanstveni rad prihvaćen za objavljivanje (ako je objavljivanje rada u 
pripremi) 

Za prijavu umjetničkog rada prilaže se:  

 katalog s izložbe na kojoj je izložen umjetnički rad studenta  

 odgovarajuću dokumentaciju o umjetničkom radu uz potvrdu izlagača da je rad prihvaćen za 
izlaganje (ako je izlaganje umjetničkog rada u pripremi) 

 
Dodatni prilozi:  

 dokazi o dodatnim postignućima/aktivnostima (nije obvezno) 

 obrazloženje studenta/studentice (nije obvezno) 
 
Rok za podnošenje prijave je 31. ožujka, 12:00 sati 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
 
Evaluacijski postupak 
Odluku o izboru i dodjeli rektorovih nagrada za najbolje studentske stručne/znanstvene/umjetničke radove 
donosi rektor na prijedlog Povjerenstva za rektorove nagrade za studentske stručne/znanstvene/umjetničke 
radove. Povjerenstvo  procjenjuje pristigle prijave u skladu s propisanim kriterijima Natječaja te donosi odluku o dodjeli 

sredstava po pojedinom zahtjevu u roku od 15 dana od okončanja natječaja. Članove Povjerenstva imenuje rektor 
na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije. Sastav Povjerenstva čini 5 članova: član Savjeta za znanost, tri 
predstavnika područja za koja se dodjeljuju nagrade i jedan predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u 
Rijeci.  
Rektorove nagrade dodjeljuju se studentima u povodu Dana Sveučilišta.   
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