
Uz državni »dodatak«, ukupni fond od
2,4 milijuna
   
    Šest paketa stipendija u ukupnom
iznosu od 1,2 milijuna kuna samo su dio
financijskog kolača koji će se riječko
Sveučilište distribuirati prema studentima
ove akademske godine, jer prema
najavama prorektorice studentima će se
podijeliti dodatnih 1,2 milijuna kuna
državnih stipendija.
    – Odlukom Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, dio državnih
stipendija prenijet će se na sveučilišta, a
u slučaju Sveučilišta u Rijeci radi se o 1,2
milijuna kuna. Tako da će putem
natječaja studentima ukupno biti
dodijeljeno 2,4 milijuna kuna, kaže prof.
dr. Prijić Samaržija.
    Dodajući kako Sveučilište dodjeljuje i
stipendije na osnovi socijalnog kriterija
Fonda Aleksanadar Abramov,
prorektorica navodi da je 1,2 milijuna
kuna za novi susutav stipendiranja
dobiveno putem pilot projekta
Programskih ugovora, koji uključuje
ugovoreno trogodišnje financiranje u
kojemu visina sredstava koja se
sveučilištima doznačuju od strane
Ministarstva ovisi o postignućima
poglavito vezano uz broj upisanih
studenata i njihovu uspješnost, ali i o
provedbi zadanih strateških ciljeva i
zadataka kroz projektno financiranje.
Riječko je Sveučilište definiralo četiri
strateška cilja, među kojima je i
povećanje broja studenata.
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NOV SUSTAV STIPENDIRANJA SVEUČILIŠTE U RIJECI ŽELI POJAČATI UPISNE BROJKE PO UZORU NA EUROPSKU PRAKSU

LOV NA STUDENTE
Stipendije mamac za mlade iz čitave Hrvatske, ali i iz non-EU zemalja

Stipendije će se ubuduće dodjeljivati u šest kategorija. Dok je dosad glavni kriterij bila izvrsnost, sada je to ispunjenje strateških
ciljeva Sveučilišta, pa će se, osim stipendija za deficitarna zanimanja, nuditi i tzv. »living costs« stipendije za privlačenje studenata iz

cijele Hrvatske, ali i iz zemalja koje nisu članice EU

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ

RIJEKA » Sveučilište u Rijeci ove akademske godine započinje s
primjenom potpuno novog sustava stipendiranja kojim će se studentima
distribuirati 1,2 milijuna kuna. Pojašnjavajući kako se radi o sustavu čiji je
osnovni cilj povećanje pristupa visokoškolskom obrazovanju, poboljšanje
uspješnosti studiranja, kao i znanstvenog istraživanja te potpore strateškim
i razvojnim ciljevima Sveučilišta, prodekanica za nastavu i studente prof.
dr. Snježana Prijić Samaržija ističe da će se ubuduće stipendije dodjeljivati

u šest kategorija. Riječ je o jedinstvenom sustavu koji u Hrvatskoj ne postoji, a razrađen je na temelju
europskih iskustava.
    – Do sada se najveći broj stipendija dodjeljivao na temelju kriterija izvrsnosti. Novim sustavnom zadržat će
se određeni broj stipendija za tu kategoriju studenata, no znatno manje nego do sada. Ključni dio stipendija
odnosit će se na ispunjenje strateških ciljeva Sveučilišta. Dakle, riječ je o stipendijama za deficitarna
zanimanja, odnosno za prirodne, tehničke, medicinske znanosti i informacijske tehnologije. Cilj tih stipendija
bit će povećanje broja studenata koji će završiti studije tih znanstvenih područja.
   

»Living costs« za ne-Riječane

Nadalje, nudit će se takozvani »living costs«. Riječ je o stipendijama za pokriće troškova stanovanja i života, a
namijenjene su studentima iz drugih hrvatskih krajeva. Želimo povećati broj dolaznih studenata s obzirom da
se broj studenata na području Primorsko-goranske županije smanjuje, pojašnjava prorektorica.

    Uz privlačen je studenata iz cijele Hrvatske, Sveučilište će
uvođenjem stipendija za non-EU studente, koje će se također
dodjeljivati za troškove života i stanovanja, pokušati privući veći
broj inozemnih studenata, ne samo iz regije, već i šire.
    – Radi se o privlačenju non-EU studenata, jer studenti Europske
unije imaju jednaka prava kao i hrvatski studenti. Ciljamo na sve
zemlje koje nisu članice EU, a interesa studenata već ima. Tu se
posebno ističe Pomorski fakultet za koji se već raspituju studenti iz
zemalja koje nisu u EU. Cilj ove vrste stipendija internacionalizacija
je diplomskih studija, kaže prorektorica.
   

Motiviranje doktoranada

Sustavom stipendija pokušat će se povećati i broj studenata
diplomskih studija kojima će se također ponuditi stipendije za
pokriće troškova života, jer kako pojašnjava prof.dr. Prijić
Samaržija, popunjenost upisne kvote preddiplomskih studija iznosi
96 posto, dok kod kvota diplomskih studija to nije slučaj, a osnovni
je razlog mobilnost studenata. Dio paketa novog sustava
stipendiranja su i stipendije za polaznike doktorskih studija kojima
će se pokrivati troškovi školarina, a osnovni je cilj tih stipendija
povećanje broja doktoranada, ali i razvoj doktorskih škola.
    Svih šest paketa stipendija dodijelit će se tijekom ove
akademske godine, no prorektorica navodi da još uvijek nije
definirano u kojem će se omjeru 1,2 milijuna kuna distribuirati po
pojedinim kategorijama, kao ni period u kojem će natječaji za
pojedinu vrstu stipendija biti raspisani. Međutim, izvjesno je da će
prvi natječaji biti raspisani do kraja ove kalendarske godine.
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