Na temelju Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu dekanove nagrade za studentski aktivizam (od
15. studenog 2016.godine) Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE
ZA STUDENTSKI AKTIVIZAM
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u Natječaju korišteni u muškom
ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Cilj nagrade je poticanje studenata na aktivno uključivanje u rad studentskih udruga/organizacija te
doprinos u radu fakultetskih i sveučilišnih tijela.
Dodjeljuje se jednom studentu koji se posebno istaknuo u radu studentskih udruga/organizacija/tijela u
prethodnoj akademskoj godini.
Nagrada je tiskano priznanje, a dodjeljuje se povodom proslave Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci,
na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća.
Kriteriji za dodjelu Dekanove nagrade za studentski aktivizam:
Pravo natjecanja za Dekanovu nagradu za studentski aktivizam imaju svi studenti Medicinskog
fakulteta u Rijeci koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
•
•
•
•
•
•

•

student ima status redovitog studenta
u prethodnoj akademskoj godini stečeno najmanje 56 ECTSa
prosjek ocjena (opći) preko 3,5
studentu nije izrečena stegovna mjera
student se istaknuo na područjima nastavne i znanstvene djelatnosti, odnosno sportskih
postignuća
student je sudjelovao u radu studentske udruge/ organizacije/ udruge civilnog društva/ bio
demonstrator na pojedinim kolegijima i/ili sudjelovao u radu fakultetskog ili sveučilišnog
tijela (Studentski zbor Medicinskog fakulteta i /ili Sveučilišta u Rijeci, povjerenstva, vijeća,
odbori i ostala tijela Medicinskog fakulteta i/ili Sveučilišta u Rijeci)
student je doprinio afirmaciji i prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta u Rijeci

Uvjeti prijave:
Preduvjet za razmatranje prijave je potpuna i pravovremeno priložena prijavna dokumentacija, i to:
•
•
•
•
•
•
•

obrazac za prijavu kandidata
potvrda o statusu studenta s prijepisom ocjena
potvrda Fakulteta da studentu nije izrečena stegovna mjera
potvrda o članstvu u studentskoj organizaciji/udruzi ili fakultetskom/sveučilišnom tijelu i dr.
obrazloženje prijave
životopis studenta
popratna dokumentacija koja dodatno svjedoči o aktivnostima i postignućima studenta

Prijava na natječaj sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u pisarnicu Fakulteta. Rok za prijavu
je 30. studeni 2016. godine do 13,00 sati.
Prijave na natječaj procjenjuje Povjerenstva za dekanovu nagradu za studentski aktivizam u sastavu:
prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.,
prof. dr. sc. Robert Domitrović, dipl. ing. med. biochem.,
Franjo Carović, student Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina.

Povjerenstvo procjenjuje prijave koje su podnesene u propisanom roku i sadrže potpunu
dokumentaciju te u roku od 5 dana od dana okončanja natječaja dostavlja dekanu obrazloženi
prijedlog.
Objava rezultata
U cilju osiguranja transparentnosti postupka, rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama
Fakulteta.
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