SVEUČILIŠTE SJEVER
STUDENTSKI ZBOR
KLASA: 622‐05/18‐01/07
URBROJ: 2186‐0336‐27‐18‐1
U Varaždinu, 03. rujna 2018.
Na temelju članka 45. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Sjever i članka 4. Pravilnika o financiranju
Studentskog zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever
i Odluke Studentskog zbora sa 13. sjednice Studentskog zbora od 17. srpnja 2018. godine, Studentski
zbor Sveučilišta Sjever, dana 03. rujna 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU
Ovim natječajem reguliraju se kriteriji dodjele sredstava te način vrednovanja studentskih projekata
koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti Sveučilišta Sjever, skupine studenata, studentske
udruge ili druge organizacije studenata koje djeluju na području Sveučilišta.
Projekti koji će se financirati moraju odgovarati ciljevima i aktivnostima studentske udruge koja ih
prijavljuje ili ciljevima i aktivnostima Studentskog zbora, a to su:
‐ Organizacija sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija i događanja;
‐ Organizacija studentskih susreta;
‐ Prisustvovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima, festivalima i susretima
studenata;
‐ Poticanje međunarodne suradnje studenata;
‐ Poboljšanje studentskog standarda;
‐ Izdavanje časopisa;
‐ Razno.
Natječajem se neće financirati:
‐ Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom radu organizatora;
‐ Odlazak na stručne i sportske događaje u okviru nastave (terenska nastava i slično);
‐ Materijalni troškovi udruga;
‐ Troškovi reprezentacije;
‐ Uredski materijal te sitan inventar.

Prijava za natječaj mora sadržavati:
1. Ispunjen obrazac prijave;
2. Opis projekta (ciljevi, kontekst, ciljana grupa, svrha, način realizacije);
3. Troškovnik (sa specifikacijama) iz kojeg mora biti vidljivo za što se točno planiraju sredstva i zašto je
to potreban trošak (vezano za opis projekta);
4. Potvrdu o statusu studenta na Sveučilištu Sjever;
5. Rješenje o registraciji udruge ukoliko je udruga prijavila program;
6. Životopis studenta ukoliko pojedinac prijavljuje program;
7. Životopis nositelja programa ukoliko grupa studenata prijavljuje program.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju: 55.000,00 kn.

Vrednovanje prijavljenih programa vrši se prema sljedećim kriterijima:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kvaliteta (ciljevi, korisnost za što veći broj studenata, prijašnji rezultati)
Inovativnost
Kreativnost
Medijska vidljivost
Održivost programa
Financiranje (potencijalni izvori financiranja)
Značaj projekta za samu studentsku udrugu i drugu organizaciju, odnosno studenta
pojedinca koji je prijavio program
Negativni aspekti vrednovanja su neizvođenje ili neuredno vođenje prethodno prijavljenih
programa, kao i nemjerljivost programa.

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:
Studentski zbor Sveučilišta Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. Brigade 1, 42000 Varaždin s
naznakom ''Natječaj za financiranje studentskih programa za 2018. godinu'' ili predaju u Studentsku
službu Sveučilišta, soba br. 7 (UNIN‐1).

Natječaj je otvoren od 05. rujna do 19. rujna 2018. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unin.hr) sukladno
odredbama članka 11. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora te programa studentskih udruga i
drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever.
Na objavljene rezultate žalba se može izjaviti u roku od 7 dana od dana objave rezultata na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
Predsjednica Studentskog zbora
Sveučilišta Sjever
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