Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 9.
veljače 2017. g. donio sljedeću odluku:
13. veljače 2017. g. raspisuje se

NATJEČAJ
za studentske programe za 2017. godinu.
u
KATEGORIJAMA STUDENTSKIH PROGRAMA
kako slijedi

1. MEĐUNARODNA SURADNJA
2. STRUČNI PROGRAMI
3. ŠPORTSKE AKTIVNOSTI
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, studentske udruge i organizacije s djelovanjem na području Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Obrazac za prijavu programa i Obrazac za izvještaj sastavni su dio ovog Natječaja.

Pravilno prijavljen program mora sadržavati:
1. Obrazac za prijavu programa + Obvezatna dokumentacija
2. Obrazac za udruge*

Popunjeni

Obrazac za prijavu

se zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom (kopije

ponuda, predračuna, mišljenja i preporuka) fizički predaje u 3 tiskana primjerka + 1 elektronski zapis
koji se šalje putem elektroničke pošte na adresu studentski.zbor.pmf@gmail.com s nazivom
elektronske pošte „NATJEČAJ ZA STUDENTSKE PROGRAME 2017.“

*Obrazac za udruge ispunjava udruga ako prijavljuje više od jednog programa i predaje u tri
primjerka uz svaki prijavljeni program.
Popunjeni Obrazac za izvještaj predaje se najkasnije 30 dana nakon izvođenja programa.

Obvezatnu dokumentaciju uz obrazac za prijavu čine:
Za pojedince:
1. Životopis prijavitelja programa
2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2016./2017. prijavitelja programa
Za udruge:
1. Rješenje o registraciji u Upisniku studentskih udruga Sveučilišta u Zagrebu
2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2016./2017. osobe ovlaštene za zastupanje
Financijski dokumenti iz tekuće kalendarske godine (kopije ponuda i predračuna obavezno
naslovljenih na Prirodoslovno-matematički fakultet za pojedince te kopije ponuda i predračuna
naslovljene na udruge ukoliko program prijavljuje udruga) kojima se pravdaju stavke iz točke 10.
obrasca za prijavu ("Struktura troškova"). Stavke za koje ne bude priložena precizna financijska
dokumentacija neće biti uzete u obzir pri evaluaciji programa.
Fakultativnu dokumentaciju uz obrazac za prijavu čine:
Mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i
međunarodnih organizacija nadlenih za spomenutu problematiku, eminentnih akademskih,
gospodarstvenih i drugih stručnjaka i tome slično.

Ukoliko dokumentacija ne bude potpuna program podnositelja na ovom Natječaju se neće
vrednovati.

Rokovi za predaju programa:
Prijavitelji programa dužni su u Prijemni ured Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac
102a unutar radnog vremena Prijemnog ureda fizički dostaviti dokumentaciju najkasnije do:

03. ožujka do 15:00 sati



Natječaj i obrasci nalaze se na WEB stranicama Studentskog zbora Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.pmf.unizg.hr/studentski_zbor

Napomene:


















Programi bez zahtjevanih podataka i potpune dokumentacije neće se razmatrati.
Natječajem se neće sufinancirati:
1. Programi koji nisu rezultat studentskih aktivnosti i nisu bazirani na dragovoljnom
radu
2. A) Odlazak na stručne prakse te terensku nastavu
B) Kotizacija za prijavu na športske događaje (turniri, regate, lige)
C) Nabava bilo kakve opreme i pomagala koja je prijavitelju na raspolaganju i moguće
je nabaviti na nadležom odsjeku fakulteta, udruge ili od partnera projekta
Oni koji ostvare pravo na potporu obvezuju se istaknuti logo Studentskog zbora
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u tijeku provedbe programa na
za to predviđenim mjestima. Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo, putem svojih predstavnika u organizacijskom tijelu
programa, sudjelovati u organizaciji, provedbi i medijskoj prezentaciji programa.
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranici Studentskog zbora Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.pmf.unizg.hr/studentski_zbor
U svrhu realizacije i vrednovanja programa, Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će osnovati povjerenstvo za provedbu Natječaja. Članove
povjerenstva čine 2 studenta imenovanih od strane Studentskog zbora Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 1 član iz redova nastavnog osoblja koje
imenuje Dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Član povjerenstva za vrednovanje programa ne smije biti nositelj programa prijavljenog na
natječaj.
Povjerenstvo će vrednovati programe pristigle na javni natječaj na temelju Uputa i provedbi
Natječaja Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
kojeg donosi Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Povjerenstvo podnosi Studentskom zboru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu konačni prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje
studentskih programa.
Odluku o raspodjeli financijskih sredstava u okviru Natječaja donosi Fakultetski kolegij na
prijedlog Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sredstva u okviru Natječaja potvrđena na sjednici Studentskog zbora i Fakultetskog kolegija
objavljuju se na web stranicama Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Sredstva u okviru Natječaja Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu vode se pri računu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.






Korisnici sredstava u okviru Natječaja Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dužni su poštivati odredbe propisane natječajnom
dokumentacijom.
Na Natječaj se mogu prijaviti samo programi koji se izvode u 2017. godini.
Sredstva dodijeljena pojedinom programu smiju se trošiti u rokovima navedenim u Obrascu
za prijavu programa.

Predsjednica Studentskog zbora
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Petra Bakač, v.r.

