
Stručno vijeće Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj dana 10. veljače          

2017. godine donosi 

 

PRAVILNIK  

O 

SUFINANCIRANJU AKTIVNOSTI STUDENATA ODJELA ZA 

PSIHOLOGIJU SVEUČILIŠTA U ZADRU 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način dodjeljivanja sredstava za sufinanciranje 

znanstvenih i stručnih aktivnosti, kao i mobilnosti i međunarodne suradnje studenata Odjela 

za psihologiju Sveučilišta u Zadru. 

Članak 2. 

Sufinanciranje znanstveno-istraživačkog rada 

1) Odjel sufinancira aktivno sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim 

znanstvenim i stručnim skupovima. 

Sufinanciranje ovih aktivnosti tijekom jedne akademske godine može se odobriti istom 

studentu jednom za izlaganje radova na kojima su samo studenti autori i jednom za 

izlaganje radova u koautorstvu s nastavnicima Odjela za psihologiju.  

Zamolbu za sufinanciranje može zatražiti najviše jedan student po prihvaćenom radu, 

neovisno o broju koautora. Aktivno sudjelovanje studenti dokazuju potvrdom da je rad 

prihvaćen za izlaganje.  

Ovisno o mjestu održavanja i karakteru znanstvenog ili stručnog skupa (međunarodna 

relevantnost) jedan student može dobiti financijsku pomoć do najviše 1500 kuna. Dobivena 

sredstva moraju biti opravdana pripadajućom dokumentacijom (troškovi prijevoza, 

kotizacije, smještaja i sl.). 

 

2) Studenti Odjela za psihologiju mogu dobiti financijsku pomoć i za objavljivanje različitih 

vrsta znanstvenih publikacija (znanstveni radovi, monografije i sl.). Ova vrsta podrške 

odnosi se isključivo na troškove ekspertne lekture teksta na engleskom jeziku ili na 

troškove tiskanja znanstvene monografije i to nakon što je publikacija objavljena te u 

skladu s raspoloživim sredstvima. Tražena sredstva moraju biti opravdana pripadajućom 

dokumentacijom. 

 

3) Odjel za psihologiju sufinancira i znanstvene projekte studenata. Znanstveni projekti mogu 

trajati jednu ili dvije akademske godine. Natječaj za sufinanciranje znanstvenih projekata 

studenata psihologije raspisuje se svake godine, a način prijave te kriteriji za vrednovanje i 

odobravanje ovih projekata biti će propisani posebnom odlukom Stručnog vijeća Odjela. 

 



 

 

Članak 3. 

 

Sufinanciranje mobilnosti studenata i drugih oblika prekogranične suradnje 

 

Odjel za psihologiju sufinancira međunarodnu mobilnost studenata i druge oblike 

prekogranične suradnje.  

1) Studenti koji ostvaruju odlaznu mobilnost u okviru ERASMUS programa, mogu 

dobiti financijsku pomoć u iznosu od najviše jednog mjesečnog stipendijskog iznosa. 

2) Drugi manje specifični oblici prekogranične suradnje mogu se sufinancirati u 

određenom iznosu Odlukom stručnog vijeća Odjela, a na zamolbu i obrazloženje 

studen(a)ta. 

 

Članak 4. 

 

Sufinanciranje stručnih aktivnosti 

 

Odjel za psihologiju sufinancira različite stručne aktivnosti studenata kroz studentsku 

udrugu Kasper i druge oblike međusobne suradnje studenata u svrhu primjene i proširivanja 

znanja te popularizacije struke i povezivanja s lokalnom zajednicom. Ove aktivnosti mogu se 

sufinancirati u određenom iznosu Odlukom stručnog vijeća Odjela, a na zamolbu i 

obrazloženje studen(a)ta. 

 

 

Članak 5. 

Za dodjelu sredstava iz ovog Pravilnika mogu se natjecati svi studenti redovito upisani 

u tekuću akademsku godinu na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru.  

Zamolbe za sufinanciranje aktivnosti iz članka 2. (stavak 1 i stavak 2) ovog Pravilnika 

dostavljaju se Stručnom vijeću Odjela najkasnije do kraja akademske godine u kojoj su se 

aktivnosti ostvarile (retrogradno odobravanje). Za ostale aktivnosti molbe se predaju do kraja 

akademske godine, a sredstva će se odobravati za korištenje u narednoj akademskoj godini. 

Iznimno, za neke stručne aktivnosti koje se ne mogu u potpunosti planirati, sredstva se mogu 

tražiti tijekom cijele godine. 

Članak 6. 

Zamolbe za sufinanciranje procjenjuje Povjerenstvo sastavljeno od dva člana Stručnog 

vijeća Odjela za psihologiju i jednog predstavnika studenata. Odluku o aktivnostima koje će 

se sufinancirati donosi Stručno vijeće na prijedlog Povjerenstva, a na temelju planiranih 

raspoloživih sredstava Odjela.  

Članak 7. 

Sredstva za tekuću godinu utvrđuje Stručno vijeće Odjela na prijedlog Pročelnika 

Odjela.  



U pravilu, planirana sredstva za sufinanciranje studentskih aktivnosti iznose 30% 

ukupnih sredstava dobivenih Programskim ugovorom za tekuću akademsku godinu. Okvirni 

omjer raspodjele unutar različitih tipova aktivnosti jeste slijedeći: znanstveno-istraživački rad 

50%,  mobilnost i prekogranična suradnja 30% te stručne aktivnosti 20%. 

U iznimnim situacijama, dodijeljena sredstva mogu biti i viša. Sva planirana sredstva 

ne moraju biti utrošena, ako nije bilo dovoljno relevantnih studentskih aktivnosti u tekućoj 

godini. Ista sredstva ne mogu se prenijeti u narednu akademsku godinu. Prenamjene 

dodijeljenih sredstava moguće su uz odobrenje Stručnog vijeća Odjela. 

Članak 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te počinje vrijediti za studentske 

aktivnosti koje će se ostvarivati počevši od akademske godine 2017./2018. 

 

      PROČELNIK: 

Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić  

Zadar, 10. veljače 2017. 

 


