KLASA: 003-01/22-01/01
URBROJ: 2170-57-01-22-05
Rijeka, 19. siječanj 2022.
Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju ureda Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/2001/11 Urbroj: 2170-57-01-20-108, od 4 lipnja 2020.) te izmjena i dopuna (KLASA: 003-01/21-01/14 UR. BROJ: 217057-01-21-186, 15. prosinca 2021. godine) raspisuje se sljedeći:
Natječaj za izbor voditelja ureda pri Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci
I.
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ce koji/e ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

-

Da su studenti Sveučilišta u Rijeci

-

Protiv njega nije donesena konačna odluka kojom se utvrđuje povreda Etičkog kodeksa.

Da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Odlukom Skupštine SZSUR radi
neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom SZSUR, povrede ugleda dužnosti koju su
obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu prekršili zakonske, podzakonske i druge
važeće propise ili odredbe Statuta SZSUR.

II.
Prijaviti se može za voditelje sljedećih ureda:

-

IT ured
Ured za znanost
Ured za kulturu
Ured za studente s invaliditetom

III.
Voditelj ureda prisustvuje sjednicama SZSUR bez prava glasa. Voditelj ureda obvezan je o svom radu redovito izvještavati
SZSUR.
V.
Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis u Europass formatu*
- potvrdu o statusu studenta
- potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija
- prijedlog plana i programa rada Ureda u mandatnom razdoblju* popraćen financijskim
planom
- motivacijsko pismo*
- ispunjeni obrazac za prijavu na natječaj, ovdje.

VI.
Skupština SZSuR zadržava diskrecijsko pravo izbora zamjenika Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci između
prijavljenih kandidata za Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Rijeci.
U prijavi je potrebno naznačiti predaje li se prijava za Pravobranitelja ili njegova zamjenika.
VII.
Prijave na natječaj podnose se zaključno sa 03. veljače 2021. godine do 23:59:59 sati kako slijedi:

-

u elektroničkom
ured@sz.uniri.hr.

obliku

sa

skeniranom

dokumentacijom

na

email

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.
Rezultati Natječaja bit će dostavljeni svim kandidatima putem navedenih kontakt podataka u prijavi.
Svi prijavljeni mogu biti pozvani na intervju.
Za eventualna pitanja obratite se na ured@sz.uniri.hr.
*U slučaju izbora bit će objavljen na mrežnim stranicama SZSuR.

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,
Neven Pintarić
Dostaviti:

-

mrežne stranice SZSUR
pismohrana, ovdje.

