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UVOD 

 Natječaj za studentske programe Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu namijenjen je svim studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu (pojedincima ili grupama studenata). Na natječaj se ne mogu prijaviti udruge. 

Cilj natječaja je sufinanciranje provedbe prijavljenih programa na dobrobit cijele akademske 

zajednice. Razrada procesa evaluacije izuzetno je značajna, budući da se prilikom odabira programa 

koji će se financirati žele postaviti jasna pravila kojima će se poticati stručnost i izvrsnost programa. 

Glavni ključ raspodjele sredstava čine sljedeći kriteriji: izvodljivost, sufinanciranje, medijski potencijal, 

posebnost, broj sudionika, dugoročnost i tradicija. 

Proces evaluacije prijedloga programa prvenstveno se temelji na sljedećim načelima: 

• Kvaliteta. Programi odabrani za financiranje trebaju iskazivati visoku razinu znanstvene, 

tehničke i rukovodstvene kvalitete u kontekstu strateških ciljeva i misije Studentskog zbora 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

• Transparentnost. Kako bi se osigurao jasan okvir unutar kojeg se pripremaju prijedlozi 

programa, sam proces odabira programa, uključujući načela i postupak, treba biti detaljno 

objašnjen i dostupan zainteresiranim stranama. Također treba osigurati adekvatnu povratnu 

informaciju kandidatima, čime se osigurava poboljšanje kvalitete prijedloga u budućnosti. 

• Jednakost tretmana. Temeljno je načelo evaluacije jednak tretman svih prijedloga programa, 

neovisno o identitetu potencijalnog voditelja programa. 

• Nepristranost. Svi prijedlozi koji zadovoljavaju uvjete natječaja procjenjuju se na temelju 

njihove vrijednosti, putem neovisne suradničke procjene. 

• Efikasnost i brzina. Procedura evaluacije nastoji biti što je moguće brža, održavajući pritom 

visoku kvalitetu evaluacije i poštujući pravne okvire. 

 Ovim se Natječajem utvrđuju osnovna pravila, preporuke i upute za vrednovanje programa, 

uzimajući u obzir gore navedena načela. Pritom je omogućeno svima koji se žele prijaviti za 

studentske programe PMF-a da svoje prijedloge programa prilagode pravilima prema kojima će se 

procjenjivati. Poštivanje navedenih preporuka smanjit će isključivanje prijedloga iz procesa 

vrednovanja na temelju administrativnih propusta. 

 Ovaj Natječaj uzima u obzir činjenicu da pojedini programi imaju posebne kriterije i zahtjeve 

te ostavlja prostor za fleksibilnost unutar postavljenog okvira. 

 Vrednovanje svih pristiglih programa uslijedit će odmah po zatvaranju natječaja tj. 

imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja od strane Studentskog zbora i Dekanice 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 



 

 

NATJEČAJ 

Natječaj za studentske programe za 2018. godinu raspisao je Studentski zbor Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlukom Studentskog zbora i Fakultetskog kolegija 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tekst Natječaja sa pripadajućom 

dokumentacijom objavljen je na službenim web stranicama Studentskog zbora. 

Tekst natječaja 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Obrazac za prijavu programa  sastavni je dio ovog Natječaja. 

Pravilno prijavljen program mora sadržavati: 

 

1. Obrazac za prijavu programa + Obvezatna dokumentacija  

  

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 2018.“ 

Popunjeni Obrazac za izvještaj predaje se najkasnije 31. siječnja 2019. godine. 

 

Obvezatnu dokumentaciju uz obrazac za prijavu čine: 

Za pojedince: 

1. Životopis prijavitelja programa 

2. Potvrda o upisanoj akademskoj godini 2017./2018. prijavitelja programa 

Financijski dokumenti iz tekuće kalendarske godine (kopije ponuda i predračuna obavezno 

naslovljenih na Prirodoslovno-matematički fakultet za pojedince) 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: 

mailto:studentski.zbor.pmf@gmail.com


 

 

Mišljenja i preporuke izdane od strane sveučilišnih i državnih institucija, nevladinih udruga i 

međunarodnih organizacija nadležnih 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: 

 

15. ožujka do 15:00 sati 

 

• Natječaj i obrasci nalaze se na WEB stranicama Studentskog zbora Prirodoslovno-

matematičkog 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) Nabava bilo kakve opreme i pomagala koja je prijavitelju na raspolaganju i moguće 

je nabaviti na nadležnom 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 Prirodoslovno-

matematičkog 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 Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 1 član iz redova nastavnog osoblja koje 

imenuje Dekanica 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 2018. godini. 

• Na Natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje nisu dostavile Obrazac za izvještaj na prethodnim 

natječajima. 

• Sredstva dodijeljena pojedinom programu smiju se trošiti u rokovima navedenim u Obrascu 

za prijavu programa. 

• Korisnici sredstava u okviru Natječaja bit će dužni potpisati Ugovor s Prirodoslovno-

matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kojim će biti uređeni uvjeti korištenja 

odobrenih financijskih sredstava. 

• Projekti studenata čiji programi su bili odobreni za financiranje u 2017. godini, a iskoristili su 

manje od 75% odobrenog financiranja ili nisu podnijeli valjani izvještaj, neće biti uzeti u 

razmatranje.  

 

 



 

 

KRITERIJI VREDNOVANJA PROGRAMA 

Izvodljivost 

Važnost ovog kriterija je najveća jer on određuje da li povjerenstvo koje provodi vrednovanje uopće 

vjeruje u izvodljivost programa od strane prijavljivača. Programu se u ovom slučaju dodjeljuje jedan 

od tri atributa koja se odnose na izvodljivost: realan, malo vjerojatan, nerealan. 

Sufinanciranje 

Kriterij sufinanciranja je također među važnijim kriterijima. Programi koji imaju osiguranu podršku iz 

drugih izvora samim time odaju sliku ozbiljnijeg programa koji u konačnici za ostvarenje traži manje 

sredstava. Programi koji su prethodnih godina bili sufinancirani od strane fakulteta pokazuju 

pouzdano izvođenje kvalitetnog programa. Visoka važnost ovog kriterija osmišljena je i da potiče 

studentske organizacije na traženje financija od većeg broja donatora. Time se povećava kvaliteta 

programa i sigurnost da će se program realizirati. 

Medijski potencijal 

Kroz programe koje vodi ili financira, Prirodoslovno-matematički fakultet gradi sliku o sebi pred širom 

javnošću. Svakako je jako bitan dojam koji se ostavlja kako bi se privukli budući suradnici i sponzori, a 

sve to bez puno direktnih ulaganja u promociju. Mediji svojom promocijom također mogu značajno 

utjecati na povećanje za sada premalog postotka studentske populacije koji sudjeluje u raznim 

studentskim aktivnostima. Zato medijski potencijal može u ovom slučaju biti visok, srednji ili nizak. 

Posebnost 

Posebnost može biti globalna i lokalna, odnosno na razini fakulteta i odsjeka. Odnosi se na 

jedinstvenost prijavljene teme u odnosu na sve ostale prijavljene programe. Prednost u ovom slučaju 

imaju programi koji obuhvaćaju što više studenata sa različitih odsjeka. Ovim kriterijem se potiče 

razvoj novih aktivnosti te jedinstvo studenata različitih odsjeka. 

Broj sudionika 

U našem primjeru studentskih programa značajan kriterij odabira je i broj studenata koji bi 

sudjelovao u planiranju, a zatim i provođenju programa. Jako je važno animirati što veći broj 

studenata i zainteresirati ih za uključivanje u druge aktivnosti. Naravno, postoje programi na kojima 

zbog specifičnosti nije poželjno sudjelovanje velikog broja sudionika, pa se ovaj kriterij nalazi među 

posljednjima po težini. 

 

 

 



 

 

Dugoročnost 

Kriterij dugoročnosti se odnosi na samo trajanje programa i može biti jednotjedno, višetjedno, 

višemjesečno. Prednost u ovom slučaju imaju dugoročniji programi kako se pretpostavlja da su oni 

složenijeg karaktera i ispunjeni aktivnostima koji osiguravaju kontinuiranost rada. 

Tradicija 

U primjeru ovog natječaja sreću se brojni programi koji se, sa manjim izmjenama, ponavljaju iz 

godine u godinu te su se svojom kvalitetom izborili za financiranje već više godina. Često su takvi 

programi postali „brend“ koji se očekuje u studentskoj populaciji. Kako takvi programi bilježe dobre 

rezultate nije se teško odlučiti za nastavljanje ovakvih uspješnih aktivnosti. Naravno, ovo nije 

presudan kriterij, jer bi davanje visoke težine ovom atributu onemogućilo prolaz novim, kreativnim 

programima, što nije u skladu sa ciljem natječaja. 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE PROGRAMA I PROCEDURA VREDNOVANJA 

Povjerenstvo za vrednovanje programa činit će studenti i nastavnici. Broj članova povjerenstva i način 

njihova odabira određen je Natječajem o financiranju Studentskog zbora Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je objavljen na www.pmf.unizg.hr/studentski_zbor. 

Procedura vrednovanja studentskih programa 

Povjerenstvo za vrednovanje programa provodi vrednovanje programa i Studentskom zboru 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podnosi „Nacrt prijedloga raspodjele 

financijskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje studentskih programa”. Studentski zbor 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu navedeni prijedlog raspodjele 

financijskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje studentskih programa, objavljuje i on biva javno 

dostupan na stranicama www.pmf.unizg.hr/studentski_zbor, te se raspisuje žalbeni rok u trajanju od 

7 dana. Povjerenstvo nakon razmatranja žalbi predlaže Predsjedništvu novi „Nacrt prijedloga 

raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje studentskih programa ”, nakon čega 

Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvaja i donosi 

glasanjem konačan prijedlog raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za financiranje 

studentskih programa te ga upućuje na Fakultetski kolegij i tek nakon potvrđivanja raspodjela 

sredstava postaje valjana. 

Predsjednik Studentskog zbora 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Karlo Nikoletić, v.r. 


