OBRAZAC SCRI-1

SVEUČILIŠTE U RIJECI
STUDENTSKI CENTAR RIJEKA

Prilog uz prijavu na:
NATJEČAJ ZA OSTVARIVANJE PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE U OBJEKTIMA
SMJEŠTAJA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA I SLOBODNIM KAPACITETIMA UČENIČKIH DOMOVA U AKADEMSKOJ GODINI
2018./2019.
(Obrazac SCRI-1 ispunjavaju samo studenti koji su u akad. godini 2017./2018. upisani na prvu ili više godine studija)
Ime i prezime:

________________________________________________________________________________________

Fakultet / stud. program (akad.god. 2017. / 18.):___________________________________________________________________
(akad.god. 2018. / 19.):___________________________________________________________________
Razina studija: akademska godina 2017. / 18.

akademska .godina 2018. / 19.

a) preddiplomski: 1. sveučilišni 2. kratki stručni 3. stručni
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
c) diplomski sveučilišni studij
d) specijalistički diplomski stručni studij
e) poslijediplomski sveučilišni studij

a) preddiplomski: 1. sveučilišni 2. kratki stručni 3. stručni
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
c) diplomski sveučilišni studij
d) specijalistički diplomski stručni studij
e) poslijediplomski sveučilišni studij

Studijski program pripada znanstvenim područjima koja se vode kao deficitarna na nacionalnoj razini pri Hrvatskome zavodu za
zapošljavanje odnosno nalaze se u prvih 10 na listi deficitarnih zanimanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
- Medicina
- Farmacija
- Računarstvo
- Elektrotehnika
- Strojarstvo

- Matematika
- Fizika
- Logopedija
- Rehabilitacija
- Anglistika

Zaokružiti:

DA / NE

Godina prvog upisa na preddiplomski sveučilišni, kratki stručni Ili stručni studij u Republici Hrvatskoj: _________________________
AKADEMSKA
GODINA

2010./
2011.

2011./
2012.

2012./
2013.

2013./
2014.

2014./
2015.

2015./
2016.

2016./
2017.

2017./
2018.

GODINA
STUDIJA
OSTVARENO ECTS
BODOVA

Broj ostvarenih ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini (2017./ 2018.) do dana prijave na natječaj…………..

________

Ukupni broj ostvarenih ECTS bodova tijekom studija……………………………………………….

_________

Prosječno ostvareno ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja (NE UKLJUČITI 2017./2018.).

……………________

Prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija (tri decimale):
- preddiplomski sveučilišni :

______________

- diplomski sveučilišni studij:

- preddiplomski stručni studij:

______________

- specijalistički diplomski stručni studij : ______________

- preddiplomski kratki stručni studij: ______________
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

- poslijediplomski sveučilišni studij:

_____________

_____________

____________

Rijeka, ________________2018. godine,
M.P.
………………………………………………………….
potpis podnositelja molbe

………………………………………………………………..
potpis odgovorne osobe visokog učilišta

OBRAZAC NIJE VAŽEĆI UKOLIKO GA NE OVJERI ( POTPISOM I PEČATOM ) ODGOVORNA OSOBA VISOKOG UČILIŠTA
NIJE DOZVOLJENO PREPRAVLJANJE UPISANIH PODATAKA NA OBRASCU!

