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, 20. svibnja 2021.

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI
raspisuje
NATJEČAJ
za dodjelu
„Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020.“

Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci poziva na predlaganje kandidata1 za dodjelu „Nagrade
Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020.“
Prijavu na natječaj kandidat može izvršiti osobno, ili ga mogu predložiti rektorica, senat,
dekan/pročelnik2, jedan professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, stručna vijeća znanstveno-nastavnih
i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, tri dosadašnja dobitnika godišnjih Nagrada
Zaklade, te jedan dosadašnji dobitnik Nagrade Zaklade za životno djelo. Također, kandidata za
„Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ može predložiti i minimalno jedna akademska, odnosno
studentska udruga koja djeluje u okviru Sveučilišta u Rijeci.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Natječaju i natječajnoj dokumentaciji koriste u muškom rodu su neutralni i odnose
se na osobe muškog i ženskog spola.
2 Izraz se odnosi na pročelnika sveučilišnih odjela.
1

Kategorije Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Zaklada Sveučilišta u Rijeci dodjeljuje ukupno 9 nagrada u pet (5) kategorija (4 godišnje nagrade kategorija 1, 2, 3 i 4 te nagrada za životno djelo - kategorija 5).

KATEGORIJA 1 – Mladi znanstvenik
„Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ u kategoriji Mladi znanstvenik dodjeljuju se znanstvenicima
na početku znanstvene karijere na Sveučilištu u Rijeci koji su se tijekom protekle kalendarske godine
posebno istakli u znanstveno-istraživačkom radu. Nagrade se dodjeljuju dobitnicima u tri (3)
skupine područja:
a. Društvene i humanističke znanosti
b. Biomedicinske i prirodne znanosti
c. Tehničke i biotehničke znanosti
KATEGORIJA 2 – Mladi umjetnik
„Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ u kategoriji Mladi umjetnik dodjeljuje se umjetniku u
umjetničkom području na početku umjetničke karijere na Sveučilištu u Rijeci koji se tijekom protekle
kalendarske godine posebno istaknuo u umjetničkom radu. Nagrada se dodjeljuje jednom (1)
dobitniku.
KATEGORIJA 3 - Znanstvenik
„Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ u kategoriji Znanstvenik dodjeljuju se istaknutim i uspješnim
znanstvenicima na Sveučilištu u Rijeci koji su se tijekom protekle kalendarske godine posebno istakli
u znanstveno-istraživačkom radu. Nagrade se dodjeljuju dobitnicima u tri (3) skupine područja:
a. Društvene i humanističke znanosti
b. Biomedicinske i prirodne znanosti
c. Tehničke i biotehničke znanosti
KATEGORIJA 4 - Umjetnik
„Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ u kategoriji Umjetnik dodjeljuje se istaknutom i uspješnom
umjetniku u umjetničkom području na Sveučilištu u Rijeci koji se tijekom protekle kalendarske
godine posebno istaknuo u umjetničkom radu. Nagrada se dodjeljuje jednom (1) dobitniku.

KATEGORIJA 5 - Životno djelo
„Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ u kategoriji Životno djelo dodjeljuje se iznimno zaslužnom
članu akademske zajednice Sveučilištu u Rijeci koji se tijekom cjelokupne karijere istaknuo u
znanstveno-istraživačkom/umjetničkom i nastavnom radu, u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj
promociju, odnosno primjenu rezultata znanstveno-istraživačke djelatnosti i umjetničkih vrednota,
te koji je svojim djelovanjem dao doprinos ne samo akademskoj, nego i široj zajednici. Nagrada se
dodjeljuje jednom (1) dobitniku.
Kandidati iz interdisciplinarnih područja upućuju se na prijavu u njima najpovoljnije područje.
U iznimnim slučajevima Zaklada Sveučilišta u Rijeci zadržava pravo donijeti odluku o podjeli
nagrade unutar iste kategorije (na dvoje ili više dobitnika/ica).

Uvjeti prijave
Kandidati predloženi za „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020.
(godišnje nagrade) moraju biti zaposlenici sastavnice ili Sveučilišta u Rijeci minimalno 25%
radnog vremena3.
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.

UVJETI PO KATEGORIJAMA4
KATEGORIJA 1 - Mladi znanstvenik – do 35 godina starosti prije krajnjeg roka prijave na natječaj,
izabran u suradničko zvanje asistenta/poslijedoktoranda. Doktorat nije uvjet, a ukoliko ga kandidat
posjeduje krajnji rok za prijavu u ovoj kategoriji je stjecanje doktorata znanosti najviše 4 godine prije
krajnjeg roka prijave na natječaj (do 20. svibnja 2017.).
KATEGORIJA 2 - Mladi umjetnik – do 35 godina starosti prije krajnjeg roka prijave na natječaj,
izabran u zvanje asistenta/poslijedoktoranda u umjetničkom zvanju5 ili u suradničkom zvanju.
Doktorat nije uvjet, a ukoliko ga kandidat posjeduje krajnji rok za prijavu u ovoj kategoriji je stjecanje
doktorata umjetnosti najviše 4 godine prije krajnjeg roka prijave na natječaj (do 20. svibnja 2017.).
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Iznimno u kategoriji 2 – Mladi umjetnik i kategoriji 4 – Umjetnik prijaviti se mogu i vanjski suradnici, pod uvjetom
da imaju potvrdu o angažmanu u nastavi na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.
4
Kandidati u kategoriji 1 i 3 moraju imati javno dostupne Google Scholar, te ORCID i ResearcherID profile uređene
na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova
drugih autora te osigurava povezivanje pristupnika s određenom znanstvenom institucijom.
5
Iznimno u umjetničkom području mogu se prijaviti i djelatnici izabrani u nastavna zvanja.

KATEGORIJA 3 – Znanstvenik – izabran u znanstveno i/ili znanstveno- nastavno zvanje. Minimalni
uvjet za prijavu u ovoj kategoriji je doktorat znanosti i više od 4 godine iskustva nakon njegova
stjecanja (od 20. svibnja 2017.). Moguća je prijava ili predlaganje kandidata i s manje od četiri godine
iskustva nakon stjecanja doktorata pod pretpostavkom da kandidat u Kategoriji 3 – Znanstvenik
zadovoljava ostale uvjete propisane Natječajem.
KATEGORIJA 4 - Umjetnik – Izabran u umjetničko-nastavno zvanje. Doktorat nije uvjet pod
pretpostavkom da kandidat zadovoljava sve ostale uvjete propisane Natječajem.
KATEGORIJA 5 – Životno djelo - Minimalni uvjet prijave u ovu kategoriju je 65 godina života u
trenutku prijave na natječaj, više od deset godina iskustva nakon stjecanja doktorata, te izbor u
znanstveno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje6.

Kriteriji dodjele Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci
U raspisivanju Natječaja za „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020. i
kreiranju evaluacije poseban naglasak stavljen je na kriterije znanstvene uspješnosti i izvrsnosti u
znanstveno-istraživačkom, te umjetničkom radu, sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u
znanstvena zvanja (NN 28/2017) i Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (NN
86/2010).
GODIŠNJA NAGRADA (KATEGORIJA 1, 2, 3 i 4)
U kategorijama 1 i 3 (Mladi znanstvenik, Znanstvenik) u obzir će se posebno uzeti postignuća u
objavljivanju znanstvenih radova. U područjima biomedicinskih i prirodnih, te tehničkih i
biotehničkih znanosti u obzir će se primarno uzeti broj radova u Q1. Za područja društvenih i
humanističkih znanosti, osim kvantitativnih pokazatelja objavljivanja znanstvenih radova, u
obzir će se uzeti i kvalitativna evaluacija prijava od strane stručnog povjerenstva. Stručno
povjerenstvo ujedno formira prijedlog i obrazloženje dobitnika nagrada, te ga upućuje Upravnom
odboru.
U kategorijama 2 i 4 (Mladi umjetnik, Umjetnik) evaluaciju također provodi stručno povjerenstvo,
uzimajući u obzir kvalitetu i kvantitetu zaprimljenih prijava.
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO (KATEGORIJA 5)
Kriteriji za dodjelu Nagrade za životno djelo (kategorija 5) su znanstvena ili umjetnička karijera
kandidata, doprinos razvitku i znanstvenom/umjetničkom profiliranju matične institucije i
Sveučilišta u Rijeci, međunarodni doprinos znanstvenog/umjetničkog rada, nastavna djelatnost kao
i doprinos kvaliteti života zajednici umjetničkim radom, odnosno boljitku zajednice znanstvenim
istraživanjima primjenjivim na konkretne probleme i potrebe. Također, nagrada će se dodijeliti
kandidatu s istaknutom javnom djelatnosti u promociji, širenju i primjeni rezultata
znanstvene/umjetničke djelatnosti.
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Ukoliko je riječ o umirovljenom kandidatu, misli se na status u trenutku odlaska u mirovinu.

Prijavitelji / predlagatelji

Prijavitelji
Ukoliko se kandidat na natječaj prijavljuje samostalno (prijavitelj) može podnijeti samo jednu
prijavu u natječajnom ciklusu. Prijava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe
matične institucije (za umirovljene kandidate institucija zaposlenja u trenutku odlaska u mirovinu).
Predlagatelji
Ukoliko prijavu na natječaj kandidat ne izvršava samostalno, kandidata za Nagradu Zaklade
Sveučilišta u Rijeci predlažu predlagatelji. Predlagatelj može biti rektor, senat, dekan/pročelnik,
jedan professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, stručno vijeće znanstveno-nastavne i umjetničkonastavne sastavnice Sveučilišta u Rijeci, tri dosadašnja dobitnika godišnje nagrade Zaklade
Sveučilišta u Rijeci, jedan dobitnik nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci, odnosno
minimalno jedna akademska i/ili studentska udruga koja djeluju u okviru Sveučilišta u Rijeci.
Svaki predlagatelj ima pravo na natječaj prijaviti maksimalno tri kandidata u svakoj od 5 (pet)
kategorija. Ukoliko predlagatelj pošalje više od tri prijave u istoj kategoriji, sve će prijave biti
odbačene iz formalnih razloga.
Kandidat se može prijaviti / biti predložen maksimalno jednom na aktualni natječaj. Prethodni
dobitnici Nagrade Zaklade mogu se prijaviti / biti predloženi isključivo u drugoj kategoriji. Ukupni
broj Nagrada Zaklade svakog pojedinog kandidata je tri, bez obzira na kategoriju.

Iznos nagrada
Nagrade se sastoje od novčanog iznosa, povelje i prigodnog poklona.
Iznosi predviđeni za „Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020. su
sljedeći:
▪
▪
▪

3.000,00 kuna neto po nagradi, za kategorije 1 i 2
5.000,00 kuna neto po nagradi, za kategorije 3 i 4
10.000,00 kuna neto za kategoriju 5

Sadržaj prijave i dokumentacija
Prijava na Natječaj za dodjelu Nagrade Zaklade sastoji se od Obrasca za prijavu, te obveznih
priloga i dokumentacije.7
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Prijavi molimo priložite isključivo traženu dokumentaciju i priloge.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA (KATEGORIJE 1-5)
1. Životopis kandidata (Europass format)
2. Potvrda o istinitosti podataka
3. Suglasnost kandidata za prijavu i korištenje osobnih podataka
OBVEZNI PRILOZI PO KATEGORIJAMA
Godišnje nagrade - kategorije 1 i 3
1. Popis znanstvenih radova izdanih tijekom 2020. 8
2. Podaci o znanstvenim radovima (ovisno o području radovi u časopisima, knjige, poglavlja u
knjigama itd.), izdanih tijekom 2020. (na ponuđenom predlošku)
3. Potvrda kvartila časopisa u kojem su objavljeni priloženi radovi (Q1, Q2, Q3, Q4) (po
mogućnosti u periodu objave rada)
4. Primjerci publikacija izdanih tijekom 2020.
Godišnje nagrade - kategorije 2 i 4
1. Popis umjetničkih dostignuća tijekom 2020.9
2. Primjerci publikacija (katalozi izložbi i sl.) izdanih tijekom 2020.
3. U slučaju kandidata vanjskih suradnika potrebno je priložiti potvrdu o angažmanu u nastavi
na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Životno djelo (kategorija 5)
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. Primjerci važnijih publikacija
NAPOMENA: Publikacije priložene prijavi vraćamo na zahtjev predlagatelja ili kandidata.

Način prijave

Prijave trebaju biti pisane na hrvatskom jeziku i sadržavati Obrazac za prijavu, obveznu
dokumentaciju i priloge.
Prijave se dostavljaju putem Zakladinog EPP sustava (dostupnim na: www.zaklada.uniri.hr/epp) i
u jednom (1) otisnutom primjerku s potrebnim potpisima i ovjerama zemaljskom poštom na
adresu:
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
s naznakom „Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci 2020.“
8

Priznaje se izlist iz renomiranih međunarodnih baza podataka (poput WoSCC, Scopus itd.).
Primjerice samostalne izložbe, sudjelovanje u skupnim izložbama, javno prezentirani umjetnički radovi u priznatim
galerijama i sl.
9

Rok za podnošenje prijava je 20. lipnja 2021. godine, 30 dana od objave natječaja (datum prijave u
EPP sustav i poštanskog žiga), uključujući i navedeni datum.
Slanjem suglasnosti za prijavu na natječaj, kandidati ujedno prihvaćaju uvjete propisane
Natječajem. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Postupak evaluacije
Sve prijave podložne su administrativnoj provjeri.
U kategorijama 1 i 3 (Mladi znanstvenik, Znanstvenik) (područje biomedicinskih i prirodnih
znanosti, te tehničkih i biotehničkih znanosti), rang lista se formira temeljem broja radova. Prijedlog
dobitnika i obrazloženje se upućuju Upravnom odboru.
Za područja društvenih i humanističkih znanosti, evaluaciju provodi Stručno povjerenstvo temeljem
kvantitativnih pokazatelja uspješnosti objavljivanja znanstvenih radova, te kvalitativne analize,
posebno uzimajući u obzir specifičnosti područja. Stručno povjerenstvo ujedno formira prijedlog i
obrazloženje dobitnika nagrada, te ga upućuje Upravnom odboru.
U kategorijama 2 i 4 (Mladi umjetnik, Umjetnik) evaluaciju također provodi stručno povjerenstvo,
uzimajući u obzir kvalitetu i kvantitetu zaprimljenih prijava. Stručno povjerenstvo ujedno formira
prijedlog i obrazloženje dobitnika nagrada, te ga upućuje Upravnom odboru.
U kategoriji 5, evaluaciju zaprimljenih prijava, po zadanim kriterijima, provodi Stručno
povjerenstvo koje ujedno formira prijedlog i obrazloženje dobitnika nagrada, te ga upućuje
Upravnom odboru.
Konačnu Odluku o svim dobitnicima donosi Upravni odbor Zaklade Sveučilišta u Rijeci, 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. Iznimno, Upravni odbor prilikom
donošenja odluke, s ciljem nagrađivanja iznimnih kandidata u obzir može uzeti i druge pokazatelje
U slučaju nedovoljno kvalitetnih prijava Zaklada zadržava pravo preraspodjele sredstava
predviđene ovim Natječajem na druge natječaje.

Objava rezultata
Rok za objavu odluke o dodjeli Nagrade jest 3 (tri) mjeseca od dana zaključenja natječaja (najkasnije
do 20. rujna 2021. godine).
Odluka o dodjeli „Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci“ za kalendarsku godinu 2020. bit će
objavljena na mrežnim stranicama Zaklade (www.zaklada.uniri.hr). Svi predlagatelji i kandidati bit
će obaviješteni o rezultatima natječaja putem e-pošte.10
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U slučaju produženja roka donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Zaklada Sveučilišta u Rijeci dužna je o tome obavijestiti
prijavitelje.

Konačnost odluke i pravo prigovora

Prijavitelj prijavom na natječaj pristaje na kriterije i uvjete propisane natječajem te na način
dodjele nagrade. Svaki prijavitelj na natječaj može uputiti prigovor Upravnom odboru u roku od 8
dana od dana objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Zaklade. Prigovor se dostavlja na
zaklada@uniri.hr. Upravni odbor će u obzir uzeti samo potpisane i službeno zaprimljene prigovore,
te ih razmatrati temeljem ponuđenih argumenta i nepobitnih dokaza. Upravni odbor dužan je na
prigovor odgovoriti u roku 30 dana od primitka. U slučaju prihvaćanja prigovora, Upravni odbor
Zaklade može donijeti odluku o poništenju odluke o nagradi u pojedinoj kategoriji.
Odluke Upravnog odbora Zaklade po prigovoru su konačne. Iznimno, u slučaju naknadnih prigovora
koji argumentirano dovode u pitanje uvjete temeljem kojih je pojedini kandidat dobio nagradu,
Upravni odbor odluku o poništenju Nagrade može donijeti i izvan propisanog roka, te dalje
postupati u skladu s važećim propisima.

Alumni Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Svi kandidati prijavom na natječaj daju pristanak da ukoliko postanu dobitnici nagrade postaju
članovi Alumni zajednici Zaklade Sveučilišta u Rijeci. Alumni zajednicu članovi imaju pravu napustiti
u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu Zakladi Sveučilišta u Rijeci.

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.

Zaštita osobnih podataka
Zaklada Sveučilišta u Rijeci dužna je sa zaprimljenim osobnim podacima kandidata i predlagatelja
postupati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, osiguravajući pravilnost
postupanja s tim podacima na strani svih osoba kojima će u skladu s potpisanom suglasnošću biti
omogućen pristup podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i ni na koji način
koji bi se mogao smatrati suprotnim interesima obiju strana.

Dodatni upiti
Za sve dodatne upite i informacije vezane uz natječaj za dodjelu „Nagrada Zaklade Sveučilišta u
Rijeci“ možete se obratiti Zakladi putem elektroničke pošte na zaklada@uniri.hr najkasnije do 17.
rujna 2021. u 12:00 sati.

Ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Predsjednik Upravnog odbora Zaklade

________________________

__________________________

izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić

prof. dr. sc. Damir Zec

