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Temeljem odluke uprave Fakulteta zdravstvenih studija od 19. siječnja 2015. godine o uključivanju 
studenata Fizioterapije, Fakulteta zdravstvenih studija u ENPHE (European network of physiotherapy 
in higher education) Studentski zbor Fakulteta Zdravstvenih studija raspisuje:  

 
 

NATJEČAJ 
za odlazak dvoje studenata/studentica na seminar u Madrid 

 
 
 

1. Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju sljedeće 

opće uvjete: 

- da su studenti preddiplomskog stručnog studija Fizioterapije ili 
- da studenti diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije 

 

Od 13. do 14. ožujka 2015. godine bit će organiziran seminar u Madridu (Španjolska)  

kojemu će domaćin biti „San Rafael-Nebrija Health Sciences University Centre“. Svi članovi 

„ENPHE“ (europske mreže fizioterapeuta u visokom obrazovanju)  pozvani su da sudjeluju u 

radnim grupama seminara. Na zahtjev Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija, 

uprava fakulteta uplatila je godišnje članstvo u mreži „ENPHE“. Cilj mreže je povezivanje i 

suradnja između europskih institucija i fakulteta koji provode studije fizioterapije u Europi. 

Osim članarine, uprava fakulteta odobrila je plaćanje puta u Madrid i kotizaciju za 

sudjelovanje na seminaru i to za dvoje studenata/ica studija Fizioterapije, Fakulteta 

zdravstvenih studija u Rijeci.  

 

Za više informacija o „ENPHE“ mreži potražite na http://enphe.org, a  nešto više o seminaru 

koji se održava u Madridu potražite na gore navedenoj stranici pod events i zatim pod future 

events.   
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2. Postupak evaluacije pristiglih prijava kandidata/ica na natječaj 

Da bi odredili kojih dvoje studenta/ica će ići na ovaj seminar provesti će se postupak 

evaluacije pristiglih prijava kandidata/ica na natječaj, bodovanjem studentovih postignuća 

tijekom studiranja. Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija će na svojoj sjednici 27. 

siječnja 2015. godine odabrati tročlano povjerenstvo za evaluaciju natječaja. Povjerenstvo za 

evaluaciju natječaja postupak ocjenjivanja vrši prema sljedećem načinu bodovanja:  

a) prosjek ocjena na studiju: 

3,5 – 3,9 (3 boda) 

4,0 – 4,4 (6 bodova) 

4,5 – 5,0 (9 bodova) 

 

b) radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu  

 1 rad – (3 boda) 

2 rada – (6 bodova) 

3 rada – (9 bodova) 

4 rada – (12 bodova) 

5 i više radova – (15 bodova) 

 

c) pasivna sudjelovanja na kongresima, simpozijima i stručno - znanstvenim 
skupovima  

1 pasivno sudjelovanje – (1 bod) 

2 pasivna sudjelovanja – (2 boda) 

3 pasivna sudjelovanja – (3 boda) 

4 i više pasivna sudjelovanja – (4 boda) 

 

d) aktivna sudjelovanja na kongresima, simpozijima i stručno – znanstvenim 
skupovima  

1 aktivno sudjelovanje – (2 boda) 

2 aktivna sudjelovanja – (4 boda) 

3 aktivna sudjelovanja – (6 bodova) 

4 i više aktivnih sudjelovanja – (8 bodova) 
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e) odrađeni volonterski sati tijekom studiranja   

odrađeno 5- 10 volonterskih sati – (2 boda) 

odrađeno 10-20 volonterskih sati – (4 boda) 

odrađeno 20 – 50 volonterskih sati – (6 bodova) 

odrađeno 50- 100 volonterskih sati – (8 bodova) 

odrađeno 100 volonterskih sati i više – (10 bodova) 

 

f) rad u studentskim organizacijama/udrugama te fakultetskim i Sveučilišnim 
tijelima/odborima 

Rad u studentskim organizacijama/udrugama – (5 bodova) 

Rad u fakultetskim i Sveučilišnim tijelima/odborima – (6 bodova) 

 

g) Rektorove i Dekanove nagrade 

Dobitnici Rektorove nagrade (10 bodova) 

Dobitnici Dekanove nagrade- (8 bodova) 

 

h) Sudjelovanje u Erasmus+ i Youth in Action programima 

Sudjelovanje na Erasmus+ i Youth in action programima boduje se sa 6 bodova. 

 

i) Dodatne nagrade/postignuća 

Dodatne nagrade i postignuća boduju se sa 3 boda. 

 

3. Za sudjelovanje na natječaju kandidati/kinje su dužni/ne priložiti: 

 

a)  Obaveznu dokumentaciju: 

1. potvrda da je student/ica studija Fizioterapije, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 

2. prijepis ocjena ostvarenih tijekom studija 
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b) Dopunsku dokumentaciju (za ostvarivanje dodatnih bodova): 

3. preslika objavljenih radova u znanstvenom ili stručnom časopisu 

4. preslika potvrda o pasivnom sudjelovanju na kongresima, simpozijima i stručno - 

znanstvenim skupovima 

5. preslika potvrda o aktivnom sudjelovanju na kongresima, simpozijima i stručno - 

znanstvenim skupovima 

6. preslika odrađenih volonterskih sati  (iz volonterske knjižice) 

7. preslika dokumenta kojim student/ica dokazuje da je radio/ila u studentskim 

udrugama/organizacijama te fakultetskim i Sveučilišnim tijelima/odborima 

8. preslika Rektorove ili Dekanove nagrade 

9. preslika dokumenta kojim student/ica potvrđuje prisustvoanje na Erasmus+ i Youth in 

action programima 

10. preslika dokumenta kojim student/ica dokazuje o dodatnim nagradama/postignućima 

4. Prijave na natječaj  

Prijave na natječaj primaju se od 21. siječnja do 26. siječnja 2015. godine u službi za 

studentske poslove (referadi) od ponedjeljaka do petka u vremenu od 12:00 - 14:00 sati. 

Osim pismenog puta možete se prijaviti na natječaj tako da skenirate sve dokumente potrebne 

za natječaj i pošaljete na email adresu: studentski.zbor.fzs@gmail.com .  

Prilikom predaje dokumenata potrebnih za prijavu na natječaj bitno je sve dokumente staviti u 
jednu kovertu sa natpisom NATJEČAJ ZA ODLAZAK NA SEMINAR U MADRID. 

 

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.  

Rezultati natječaja bit će objavljeni sa oglasnoj ploči, a prvih dvoje studenata sa najvišim 
brojem bodova odlazi na seminar u Madrid. 

 

U Rijeci, 21. siječnja 2015. godine 

 

 

                Predsjednik  Studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija 

Kruno Topolski 


