ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI
u suradnji s
LIONS KLUBOM RIJEKA
raspisuje

NATJEČAJ
ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU ZA STUDENTE
- ITALIJA -

Natječaj se raspisuje s ciljem odabira jednog(e) studenta(ice) Sveučilišta u Rijeci za besplatnu
međunarodnu razmjenu.
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. studenti Sveučilišta u Rijeci
2. starost do 21 godine
3. da imaju ukupni prosjek ocjena tijekom studija najmanje 4.00
4. aktivno znanje engleskog jezika
5. mogućnost odlaska na razmjenu u predviđenom trajanju u razdoblju od 23. lipnja do 14.
srpnja 2013. godine
Prijave se dostavljaju poštom u skladu s pravilima natječaja.
Rok za podnošenje prijava jest 25. veljače 2013. godine (datum poštanskog žiga).
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave (obrazac i dodatni prilozi sukladno Uputama za prijavu) dostavljaju se u JEDNOM primjerku te
u elektronskoj verziji na CD-u.
Konačni rezultati natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Zaklade najkasnije do 4. ožujka 2013.
godine.
Dr. sc. Sanja Barić, izv. prof.

Prof. dr. sc. Ivan Frančišković

Ravnateljica

Predsjednik Upravnog odbora

O Lions klubu i programu međunarodne razmjene
Svake godine Lions International omogućuje mladima život u stranim zemljama kroz svoj Program
razmjene mladih. Sudionici ovog programa imaju priliku: provesti duže razdoblje u obitelji u stranoj
zemlji, sudjelovati u svakodnevnom životu u drugoj kulturi, upoznati vršnjake iz svih dijelova svijeta,
upoznati sličnosti i razlike među ljudima gdje god živjeli.
Više o organizaciji Lions International potražite na http://www.lionsclubs.org/EN/index.php.
Razmjena se može organizirati u svim zemljama u kojima djeluju Lions klubovi. Za potrebe ovog
natječaja, Zaklada Sveučilišta u Rijeci i Lions klub Rijeka omogućit će odlazak jedne osobe na
međunarodnu razmjenu u Italiju (DISTRICT 108 IB1 – Lions Youth Camp „Valtellina“, Bormio) na tri
(3) tjedna u razdoblju od 23. lipnja do 14. srpnja 2013. godine. Sve troškove razmjene (put,
boravak, smještaj,...) snose Lions klub Rijeka i Zaklada Sveučilišta u Rijeci.
Odabrani student/ica provest će dio razmjene u kampu, a dio u Lions obitelji. Aktivnosti predviđene
razmjenom uključivat će planinarenje, izlete u Švicarsku, posjet Stelvio Nacionalnom parku i umjetnim
jezerima Cancano, upoznavanje s kulturom, tradicijom i načinom života u Alpama.
Više o Lions Youth Camp „Valtellina“ potražite na www.alpigolf.bormio.it ili www.scambigiovanililions.org.
Uvjete i proceduru razmjene mladih te sve dodatne i korisne informacije bit će dostupne nakon odabira
studenta/ice za razmjenu.

Od odabranih studenata se očekuje da budu što bolji ambasadori svoje zemlje i svoje kulture
te da po povratku s razmjene prezentiraju svoja iskustva.

***
U svom radu, Zaklada slijedi najviše profesionalne i etičke standarde u skladu s Etičkim kodeksom
Sveučilišta u Rijeci te očekuje da se ti standardi poštuju prilikom provedbe djelatnosti podržanih od
strane Zaklade. Tijekom procesa vrednovanja i odabira prijava te u procesu njihove provedbe, svaki
oblik diskriminacije, uznemiravanja te odstupanja od načela objektivnosti i nepristranosti smatra se
neprihvatljivim. Očekuje se od članova Upravnog odbora i svih osoba uključenih u djelatnosti
podupirane od strane Zaklade da izbjegavaju svaki oblik sukoba interesa.
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Upute za prijavu
Sadržaj prijave:
1. Obrazac za prijavu (preuzeti s mrežnih stranica Zaklade i ispuniti isključivo
elektronski)
2. Potvrda o statusu studenta (izdana od strane fakulteta)
3. Prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena (izdan od strane fakulteta)

4. Životopis (European CV format – preuzeti s mrežnih stranica Zaklade)
5. Pismo Lions obitelji domaćinu, na engleskom jeziku („Dear host family letter“) - pismo
namijenjeno obitelji u kojoj će student/ica provesti dio svog boravka u Italiji

6. Tekst duljine max. dvije A4 stranice, na engleskom jeziku, u kojem student/ica
ukratko opisuje način na koji će prezentirati Hrvatsku i Rijeku za vrijeme svog boravka
u Italiji
7. Preporuke profesora i/ ili organizacija od značaja za program međunarodne razmjene
(nije obavezno)
8. Potvrde o aktivnostima tijekom studija (nije obavezno)
9. Ostali dokazi o uspjehu (nije obavezno)

Prijave se dostavljaju u 1 (jednom) primjerku te u elektronskoj verziji na CD-u.

Selekcijski postupak provest će stručno povjerentsvo Zaklade Sveučilišta u Rijeci.
Kriteriji za vrednovanje i odabir kandidata jesu uspjeh na studiju, vrijeme studiranja, odlično
znanje stranih jezika, spremnost za boravak u stranoj zemlji, način prezentiranja hrvatske
kulture, spremnost prihvaćanja običaja druge kulture, preporuke profesora i/ ili organizacija
od značaja za program međunarodne razmjene, značajne aktivnosti tijekom studija te
uključenost u rad studentskih organizacija i /ili drugih institucija od značaja za program
međunarodne razmjene.
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Slanje prijava
Prijavu treba poslati poštom na sljedeću adresu:

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
- Natječaj za MEĐUNARODNU RAZMJENU -

Rok za podnošenje prijava jest 25. veljače 2013. godine (datum poštanskog žiga).
Prijave koje stignu nakon označenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

U slučaju nejasnoća obratite nam se e-mailom na zaklada@uniri.hr.
Odluka će biti donesena najkasnije do 4. ožujka 2013. godine.
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