Sveučilište u Rijeci
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Rijeka, Radmile Matejčić 5
Broj: 02-20-302/I/PK-SP
Rijeka, 26.10.2017.
Temeljem odredaba članka 24. Statuta Studentskog centra Rijeka i Odluka o I. do IX. izmjena
i dopuna Statuta Studentskog centra Rijeka, Upravno vijeće Studentskog centra Rijeka na 7.
redovitoj sjednici održanoj dana 26.10.2017. godine raspisuje
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA SVEUČILIŠTA U RIJECI

UVJETI:
Za ravnatelja Studentskog centra Rijeka Sveučilišta u Rijeci može biti imenovana osoba koja
ispunjava slijedeće uvjete:
- akademski ili stručni naziv magistar/magistra; specijalist/specijalistica i dr. (odnosno
visoku stručnu spremu (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na
snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, sukladno Zakonu o
akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim radnim
mjestima,
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika i
- znanje rada na računalu, te
- vlastiti program rada za mandatno razdoblje, usklađen sa strateškim dokumentima
Sveučilišta.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis – europass,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome)
- dokaz o radnom stažu – stažu osiguranja (elektronički zapis o podacima evidentiranima u
matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim rukovodećim radnim mjestima (izvornik ili
ovjerena preslika uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
- dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, preslika uvjerenja
ili preslika odgovarajuće potvrde),
- znanje rada na računalu (preslika uvjerenja ili preslika odgovarajuće potvrde),
- vlastiti program rada za mandatno razdoblje, usklađen sa strateškim dokumentima
Sveučilišta,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela
koja se progone po službenoj dužnosti (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda), ne
starije od 6 mjeseci.

Dokumenti koji su dostupni radi uvida u potrebne podatke za izradu programa rada za
mandatno razdoblje nalaze se na web stranicama: www.scri.uniri.hr; www.uniri.hr (Propisi i
dokumenti Sveučilišta u Rijeci); www.mzo.hr (obrazovanje; visoko obrazovanje; studentski
standard); www.nn.hr (Proračun), https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ (registar neprofitnih
organizacija).
Vrijeme za koje se imenuje ravnatelj: mandat ravnatelja je četiri godine.
Rok do kojeg se primaju prijave kandidata: 8 dana od dana objave natječaja u javnim
glasilima, što predstavlja krajnji rok do kojeg se primaju prijave kandidata.
Rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru: najkasnije u roku 45 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijave.
Prijava za izbor ravnatelja sa životopisom kandidata, s dokazima o ispunjavanju uvjeta za
izbor, te program rada za mandatno razdoblje usklađen sa strateškim dokumentima
Sveučilišta dostavlja se na adresu:
Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA, Rijeka, Radmile Matejčić 5, u roku
od 8 dana od dana objave natječaja, sa naznakom Upravnom vijeću – ''Za natječaj za
ravnatelja – ne otvarati''
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti
spolova NN 82/08).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sveučilište u Rijeci
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

