Na temelju članka 9. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci i članka 2. Pravilnika o uvjetima, načinu i
postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci
raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu

„NAGRADE ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI
ZA KALENDARSKU GODINU 2015.“
Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci poziva na predlaganje kandidata1 za dodjelu
„Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.“ Prijavu na natječaj kandidat
može izvršiti osobno, ili ga mogu predložiti rektor, senat, dekan/pročelnik, stručna vijeća
znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, tri dosadašnja
dobitnika nagrade Zaklade za životno djelo, odnosno akademske i studentske udruge
Sveučilišta u Rijeci.

1

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i
ženskog spola.

Kategorije Nagrade
Zaklada Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje ukupno 11 nagrada kroz pet (5) kategorija:
Godišnja nagrada - KATEGORIJA 1
Četiri nagrade mladim znanstvenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta
u Rijeci, i to po jednu za sljedeća područja:
a. Društvene i humanističke znanosti
b. Biomedicinske i biotehničke znanosti
c. Tehničke i prirodne znanosti
d. Interdisciplinarna područja znanosti
Godišnja nagrada - KATEGORIJA 2
Jedna nagrada mladom umjetniku u umjetničkom području ili interdisciplinarnim
područjima umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci
Godišnja nagrada - KATEGORIJA 3
Četiri nagrade znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci, i to po jednu za sljedeća područja:
a. Društvene i humanističke znanosti
b. Biomedicinske i biotehničke znanosti
c. Tehničke i prirodne znanosti
d. Interdisciplinarna područja znanosti
Godišnja nagrada - KATEGORIJA 4
Jedna nagrada umjetniku u umjetničko-nastavnom zvanju na Sveučilištu u Rijeci
Nagrada za životno djelo - KATEGORIJA 5
Jedna nagradu za životno djelo

Obrazloženje kategorija
1. Četiri „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ dodjeljuju se mladim znanstvenicima Sveučilišta
u Rijeci koji su se tijekom protekle kalendarske godine u navedenim znanstvenim područjima
posebno istakli u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu, u javnoj djelatnosti koja je imala
za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti te svojim
doprinosom akademskoj i široj zajednici. Doktorat nije uvjet, ali je krajnji rok za prijavu u ovoj
kategoriji stjecanje doktorata najviše 4 godine prije krajnjeg roka prijave na natječaj.
2. Jedna „Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ dodjeljuje se mladom umjetniku u umjetničkom
području ili interdisciplinarnim područjima umjetnosti zaposlenom na Sveučilištu u Rijeci koji se
tijekom protekle kalendarske godine posebno istaknuo u umjetničkom i nastavnom radu, u
javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju i širenje umjetničkih vrednota te svojim
doprinosom akademskoj i široj zajednici. Doktorat nije uvjet, ali je krajnji rok za prijavu u ovoj
kategoriji stjecanje doktorata umjetnosti najviše 4 godine prije krajnjeg roka prijave na natječaj.
3. Četiri „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ dodjeljuju se znanstvenicima koji su se tijekom
protekle kalendarske godine posebno istakli u navedenim znanstvenim područjima u
znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu, u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju,
širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti, te svojim doprinosom
akademskoj i široj zajednici. Minimalni uvjet za prijavu u ovoj kategoriji je više od 4 godine
iskustva nakon stjecanja doktorata znanosti.
4. Jedna „Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za područje umjetnosti dodjeljuje se umjetniku u
umjetničko-nastavnom zvanju zaposlenom na Sveučilištu u Rijeci koji se tijekom protekle
kalendarske godine posebno istaknuo u umjetničkom i nastavnom radu, u javnoj djelatnosti
koja je imala za cilj promociju i širenje umjetničkih vrednota te svojim doprinosom akademskoj i
široj zajednici. Minimalni uvjet za prijavu u ovoj kategoriji je više od 4 godine iskustva nakon
stjecanja doktorata znanosti.
5. Jedna „Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za životno djelo dodjeljuje se posebno
zaslužnom članu sveučilišne zajednice koji se tijekom svog rada na Sveučilištu u Rijeci posebno
istaknuo u znanstveno-istraživačkom/umjetničkom i nastavnom radu, u javnoj djelatnosti koja
je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti,

odnosno umjetničkih vrednota te svojim doprinosom akademskoj i široj zajednici. Minimalni
uvjet prijave u ovu kategoriju je 65 godina života na dan raspisivaja natječaja, više od deset
godina iskustva nakon stjecanja doktorata, te izbor u znanstveno-nastavno zvanje, odnosno
umjetničko-nastavno zvanje2.

Kandidati
Kandidati predloženi za „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.“
moraju biti zaposlenici sastavnice ili Sveučilišta u Rijeci (minimalno 25% radnog vremena).
Kandidati za kategoriju 5 (Nagrada za životno djelo) mogu biti i umirovljenici Sveučilišta u Rijeci
koji su u trenutku odlaska u mirovinu bili zaposlenici sastavnice ili Sveučilišta u Rijeci
(minimalno 25% radnog vremena). Svi kandidati trebaju uživati ugled profesionalno i etički
uzornih osoba.

Predlagatelji
Ukoliko prijavu na natječaj kandidat ne izvršava osobno, predlagatelji kandidata za Nagradu
Zaklade mogu biti rektor, senat, dekani, pročelnici odjela, stručna vijeća znanstveno-nastavnih i
umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, dosadašnji dobitnik nagrade za životno
djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci, te akademske i studentske udruge Sveučilišta u Rijeci.
Svaki predlagatelj ima pravo na natječaj poslati maksimalno 3 (tri) prijave unutar svake od 5
(pet) kategorija. Ukoliko predlagatelj pošalje više od tri prijave u jednoj kategoriji, sve će
prijave biti odbačene iz formalnih razloga.
Iznos nagrada
Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i povelje.
Iznosi predviđeni za „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.“ su
sljedeći:
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Ukoliko je riječ o umirovljenom kandidatu, misli se na status u trenutku odlaska u mirovinu.

− 6.000,00 kuna brutto po nagradi, za kategorije 1 i 2
− 10.000,00 kuna brutto po nagradi, za kategorije 3 i 4
− 15.000,00 kuna brutto za kategoriju 5
Napomena: Temeljem važećih propisa, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci smatra se
oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada te se na nju plaćaju porezi i doprinosi po
propisanim stopama, koji iznose otprilike 50%.
Sadržaj prijave

Godišnja nagrada (kategorija 1, 2, 3 i 4)
Za svakog kandidata za godišnju Nagradu Zaklade (kategorije 1-4) uz Obrazac za prijavu
potrebno je priložiti sljedeće priloge:
1. Životopis kandidata za nagradu na hrvatskom jeziku (European CV format).
2. Popis znanstvenih i stručnih radova, s posebnom naznakom najznačajnijih radova iz
perioda znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti kandidata (radovi izdani tijekom
2015.).
Napomena: za znanstvena područja - priznaje se izlist iz Hrvatske znanstvene
bibliografje (CROSBI) ili renomiranih međunarodnih baza podataka; za umjetnost popis umjetničkih dostignuća koja svojim značajem odgovaraju uvjetima
znanstveno-nastavnih dostignuća (primjerice, samostalne izložbe, sudjelovanje u
skupnim izložbama, javno prezentirani umjetnički radovi u priznatim galerijama i
slično).
3. Primjerak knjiga ili kataloga izložbi (za umjetnost) kandidata u kalendarskoj godini
2015.

Napomena:

Publikacije

priložene

prijavi

vraćamo

na

zahtjev

predlagatelja/kandidata.
4. Pisana suglasnost kandidata na prijavu na natječaj za dodjelu „Nagrade Zaklade
Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015.“ kojom kandidat ujedno pristaje na
javnu objavu evaluacijskih rezultata, kao i obrazloženja u slučaju dodjele nagrade.

Dodatni prilozi:
1. Potvrde o nastavnoj djelatnosti (rezultati institucijskog istraživanja kvalitete
nastave, studentske evaluacije, mentorski rad itd.) tijekom 2015.
2. Potvrde o nagradama, priznanjima i dostignućima tijekom 2015. godine
3. Preporuke znanstvenika/umjetnika iz istog znanstvenog područja i polja (ne
starije od 3 mjeseca od dana prijave)
4. Potvrde o aktivnostima u sveučilišnim i drugim tijelima tijekom 2015. godine
5. Potvrde o volonterskom radu tijekom 2015. godine
6. Ostala popratna dokumentacija koja potvrđuje kvalifikacije kandidata na
nagradu

Nagrada za životno djelo (kategorija 5)
Za svakog kandidata za nagradu za životno djelo (kategorija 5) uz Obrazac za prijavu potrebno
je priložiti sljedeće priloge:
1. Životopis kandidata za nagradu na hrvatskom jeziku (European CV format i
narativni životopis do maksimalno 7200 znakova, s razmacima).
2. Obrazloženje prijave/preporuka znanstvenika/umjetnika iz istog znanstvenog /
umjetničkog polja (u slučaju samostalne prijave), odnosno obrazloženje predlagatelja
iz istog znanstvenog/umjetničkog polja (u slučaju predložene prijave kandidata).
Obrazloženje prijave može sadržavati maksimalno 500 riječi, te podastrijeti
argumente predlaganja kandidata za nagradu za životno djelo.
3. Popis znanstvenih i stručnih radova
Napomena: priznaje se popis znanstvenih i stručnih radova ili izlist radova iz Hrvatske
znanstvene bibiografije (CROSBI), te renomiranih međunarodnih baza podataka (za
znanstvena područja); popis umjetničkih dostignuća koja svojim značajem
odgovaraju uvjetima znanstveno-nastavnih dostignuća (primjerice, samostalne
izložbe, sudjelovanje u skupnim izložbama, javno prezentirani umjetnički radovi u
priznatim galerijama) (za prijave u području umjetnosti).
4. Primjerke važnijih knjiga ili kataloga izložbi (za umjetnost) kandidata.

Napomena: Publikacije priložene prijavi vraćamo na zahtjev predlagatelja/kandidata.
5. Pisana suglasnost kandidata na prijavu na natječaj za dodjelu „Nagrade Zaklade
Sveučilišta u Rijeci za životno djelo za kalendarsku godinu 2015.“, kojom kandidat
ujedno pristaje na javnu objavu evaluacijskih rezultata, kao i obrazloženja u slučaju
dodjele nagrade.
Dodatni prilozi:
1. Potvrde o nastavnoj djelatnosti (rezultati institucijskog istraživanja kvalitete
nastave, studentske evaluacije, mentorski rad itd.)
2. Potvrde o nagradama, priznanjima i dostignućima
3. Potvrde o aktivnostima u sveučilišnim i drugim tijelima
4. Potvrde o volonterskom radu
5. Ostala popratna dokumentacija koja potvrđuje kvalifikacije kandidata na
nagradu
Način prijave
Prijave djelatnosti trebaju biti pisane na hrvatskom jeziku i trebaju sadržavati sve znanstvene,
stručne i administrativne i detalje tražene u Obrascu za prijavu.
Prijave (obrazac i dodatni prilozi) dostavljaju se putem Zakladinog esustava prijava i u 1
(jednom) otisnutom primjerku (s potrebnim potpisima i ovjerama) zemaljskom poštom.
Sustav je dostupan na: www.zaklada.uniri.hr/epp
Uredno ovjereni i potpisani Obrazac za prijavu, zajedno sa svim prilozima dostavljaju se u
jednom (1) tiskanom primjerku i jednom u elektroničkom obliku poštom na adresu:

ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI
Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
s naznakom „ZA NAGRADU ZAKLADE“

Rok za slanje prijava je 3. studenog 2016. godine (datum poštanskog žiga).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za sve dodatne obavijesti i informacije možete se obratiti Zakladi Sveučilišta u Rijeci isključivo
putem elektronske pošte na zaklada@uniri.hr.
Ocjena prijava
Sve prijave podložne su ocjeni Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci, stručnih
povjerenstava i stručnjaka u svojstvu recenzenata koje odabire Upravni odbor Zaklade na
prijedlog ravnateljice.
Konačnu odluku o dodjeli nagrada donosi Upravni odbor Zaklade u skladu s općim i posebnim
uvjetima navedenim u Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku za dodjelu sredstava za
ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Podaci o kriterijima i postupku vrednovanja
dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade (www.zaklada.uniri.hr, 'O nama' – 'Temeljni
dokumenti').
U slučaju nedovoljnog broja pozitivno vrednovanih prijava Zaklada zadržava pravo
preraspodjele svote predviđene ovim Natječajem na druge (trenutne i/ili buduće) natječaje.
Objava rezultata
Rok za objavu odluke o dodjeli Nagrade jest 2 (dva) mjeseca od dana zaključenja natječaja
(najkasnije 3. siječnja 2017.)
Odluka o dodjeli „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kaledarsku godinu 2015.“ bit će
objavljena na mrežnim stranicama Zaklade www.zaklada.uniri.hr.
Svi predlagatelji i kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem e-pošte.
Konačnost odluke i pravo prigovora
Svaki prijavitelj na natječaj može uputiti prigovor Upravnom odboru Zaklade u roku od 8 dana
od dana objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Zaklade. Upravni odbor Zaklade

dužan je odgovoriti na prigovor u razumnom roku. Odluke Upravnog odbora Zaklade po
prigovoru su konačne.
Mjere za zaštitu od mogućeg sukoba interesa
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.
doc. dr. sc. Iva Rinčić

Ravnateljica

prof. dr. sc. Damir Zec

Predsjednik Upravnog odbora

