Temeljem članka 9. Statuta Zaklade Sveučilišta u Rijeci, Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku
za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Odluke Upravnog
Odbora o pokretanju nagrade (86. sjednica održana 1. travnja 2020.), dana 2. srpnja 2020.

Zaklada Sveučilišta u Rijeci
raspisuje
NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE
RIJEČKO ISKUSTVO ZA RIJEČKU IZVRSNOST (RI za RI)
Nagrada Riječko iskustvo za riječku izvrsnost pokrenuta je s glavnim ciljem prepoznavanja i
nagrađivanja riječkih studenata s izvrsnim postignućima u obrazovnom procesu, ali i drugim
oblicima javnog djelovanja. Natječaj za Nagradu Riječko iskustvo za riječku izvrsnost se provodi u
sklopu Zakladinog programa Riječka ideja – smjer POTICAJ.
Cilj i svrha natječaja
Prepoznavanje, vrednovanje te nagrađivanje studenata koji su se istaknuli po dva temeljna
kriterija: izvrstan uspjeh tijekom obrazovanja, te iznimno postignuće u drugim oblicima javnog
djelovanja (istraživanje, umjetnost, kultura, sport, mediji, volonterski rad, društveni angažman
itd.).
Prijavitelji
Natječaj je otvoren svim studentima Sveučilišta u Rijeci, bez obzir na razinu i smjer.
Kriteriji
Glavni kriteriji: izvrsnost u nastavnom procesu (prosječna ocjena koju je student postigao tijekom
studija u prethodnoj akademskoj godini mora biti minimalno 4,0 ili više, odnosno 75%); te
iznimna postignuća u drugim oblicima javnog djelovanja - volonterski rad (iznimno u obzir će se
uzeti i drugi oblici društvenog angažmana - umjetnost, kultura, sport. istraživanje). Dodatni
kriteriji: međunarodna prepoznatljivost prijavitelja; potencijal prijavitelja za daljnji napredak i
razvoj, doprinos prijavitelja unapređenju, razvoju, primjeni i popularizaciji znanstvenog,
umjetničkog, stručnog i drugog rada riječkih sveučilišnih nastavnika (s posebnim naglaskom na
članove Vijeća professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci)
Fond nagrada
Predviđena sredstva za dodjelu na godišnjoj razini za 2020. iznose 10.000,00 kuna, a maksimalan
iznos po pojedinoj prijavi je 4.000,00 kuna.
Način prijave i rok
Prijave se dostavljaju na e-mail zaklada@uniri.hr i u jednom otisnutom primjerku najkasnije do
30. rujna 2020. godine na adresu Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51 000
Rijeka s naznakom „Prijava na natječaj nagrade Riječko iskustvo za riječku izvrsnost (RI za RIsmjer POTICAJ)“.
Više informacija
Detaljnije informacije sadržane su u dokumentu Uvjeti i upute za prijavu. U slučaju dodatnih upita,
slobodno nam se obratite na zaklada@uniri.hr.

