Rezultati natječaja za smještaj 2017./2018. ‐ PRIVREMENA

RANG LISTA

Objavljeno 04. kolovoz 2017.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja Studentskog centra Rijeka na svojoj sjednici održanoj dana
04.kolovoza 2017. godine donijelo je
ODLUKU
Broj: 06‐29‐245/IL
kojom se utvrđuje:
"PRIVREMENA RANG LISTA ZA DODJELU SUBVENCIONIRANOG SMJEŠTAJA REDOVITIM STUDENTIMA U
OBJEKTIMA SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH DOMOVA
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
Privremena Rang lista
Popis studenata sa NEPOTPUNOM OSNOVNOM DOKUMENTACIJOM
Privremena rang lista – ABECEDNI SLIJED ‐
Ukupno je obrađeno 2295 zamolbi .
Pravo na smještaj u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka ostvarilo je ukupno 1286 studenata
(brucoši i stariji studenti).
Pravo na smještaj u Učenički dom „Kvarner“ ostvarilo je ukupno 4 studenta.
Pravo na smještaj u Učenički dom „Lovran“ ostvarilo je ukupno 9 studenata.
Svi studenti koji su zainteresirani za smještaj u Učenički dom „Kvarner“ (slobodno je još 6 mjesta) i Učenički
dom „Lovran“ (slobodno još 41 mjesto) moraju se osobno javiti u upravu željenog doma.
Uputa o pravnom sredstvu:
Protiv ove Odluke student ima pravo na pismeni prigovor Povjerenstvu za rješavanje prigovora
Studentskog centra Rijeka u roku od osam dana od dana objavljivanja privremene rang liste i to isključivo
poštom preporučeno na adresu:
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA
Povjerenstvo za rješavanje prigovora
Ul. R. Matejčić 5, 51000 Rijeka
s naznakom "PRIGOVOR NA REZULTATE NATJEČAJA"
Nakon odluke o prigovorima Povjerenstva za rješavanje prigovora objaviti će se Konačna rang lista,
najkasnije do 25. kolovoza 2017. godine.
Studenti koji nisu ostvarili pravo na smještaj po ukupnom broju bodova (studenti kojima u Rang listi pod
rubrikom – Ostvareno pravo – piše „NE“ imaju mogućnost ostvariti pravo na smještaj tijekom akademske
godine ukoliko student koji je ostvario pravo na smještaj od istog odustane ili iseli iz studentskog doma . O
tome će svaki student pojedinačno biti obaviješten od strane Studentskog centra Rijeka.
Naputak o postupku useljenja u studentske domove biti će objavljen uz Konačnu rang listu.

