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Udruga Alumni poslijediplomskog  

interdisciplinarnog sveučilišnog studija  

Molekularne bioznanosti 

Ulica cara Hadrijana 8/A 

31000 Osijek 

alumni.mobi@biologija.unios.hr 

U Osijeku, 10. ožujka 2023. godine 

 

Na temelju članka 30. Statuta Udruge Alumni poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Molekularne bioznanosti, Skupština Udruge Alumni MOBI je na 1. sjednici u 2023. godini, 

održanoj 10. ožujka 2023. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeće 

 

KRITERIJE ZA FINANCIRANJE IZRADE EKSPERIMENTALNOG DIJELA 

DOKTORSKOG RADA STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI KOJI NISU ZAPOSLENI U 

SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA 

 

Osnovne odredbe 

Članak 1. 

Ovim se Kriterijima za financiranje izrade eksperimentalnog dijela doktorskog rada studenata 

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti utvrđuje postupak 

i uvjeti za dodjeljivanje financijske potpore, koje temeljem objavljenog Otvorenog poziva Udruge 

Alumni MOBI, kao prihvatljivi prijavitelji, mogu prijaviti registrirani članovi Udruge Alumni MOBI 

koji za suradnika na projektu imaju ili će imati studente poslijediplomskog interdisciplinarnog 

sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji nisu zaposleni u sustavu znanosti i visokog 

obrazovanja te su namijenjene potpori izrade eksperimentalnog dijela doktorskog rada.  

 

Kriteriji za financiranje  

Članak 2. 

Povjerenstvo će pristigle prijave ocjenjivati prema sljedećim kriterijima: 

  Max. broj bodova 

a) Opis opravdanosti projekta 

(opis problematike, ciljevi, hipoteze i očekivani rezultati) 

25 bodova 

b) Metodologija projekta 

(metode, radni plan istraživanja) 

25 bodova 

c) Troškovnik  projekta  

(prikaz troškova u odnosu na potrebe projekta) 

25 bodova 

d) Znanstveni doprinos projekta  10 bodova 

e) Inovativnost projekta 

(originalnost) 

10 bodova 

f) Prepoznatljivost (kvalifikacije mentora)  5 bodova 
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Članak 3. 

Nepotpune prijave, kao i prijave koje ne udovoljavaju uvjetima Otvorenog poziva neće se razmatrati.  

Prijava je nepotpuna ako ne sadržava sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene 

Pozivom.  

Povjerenstvo zadržava pravo tražiti naknadnu dopunu, odnosno ispravak prijave koja ima manje 

nedostatke, a koji ne utječu na sadržaj bitan za ocjenjivanje prijave.  

Povjerenstvo zadržava pravo upućivanja pristiglih prijava na  postupak recenzije.  

 

Sredstva potpore 

Članak 4. 

Povjerenstvo će, na temelju ocjena prijava, Odlukom utvrditi je li prijava odobrena, i to u visini traženih 

sredstava. Sredstva za odobrene prijave dodjeljivat će se sukladno raspoloživim sredstvima i rang listi. 

Ukoliko tražena sredstva odobrenih prijava premašuju raspoloživa sredstva, prijaviteljima će biti 

omogućeno financiranje u narednom razdoblju u skladu s raspoloživim sredstvima i rang listom.  

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na web stranicama Udruge Alumni MOBI u roku 

od 8 (osam) dana od donošenja Odluke Povjerenstva.  

 

Ugovor o financijskoj potpori  

Članak 5. 

Udruga Alumni MOBI i prijavitelji kojima je odobrena financijska potpora uredit će međusobna prava 

i obveze Ugovorom o financijskoj potpori. 

Ugovor u ime Udruge potpisuje predsjednica Udruge, a u ime podnositelja prijave član Udruge- 

prijavitelj.  

 

Podnošenje izvješća nakon provedbe projekta 

Članak 6. 

Prijavitelji kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti Periodično godišnje izvješće o radu na 

projektu u okviru Otvorenog poziva. 

Obrazac za podnošenje Izvješća prilog je uz ove Kriterije.  

 

Završne odredbe 

Članak 7. 

Za provedbu ovih Kriterija, evidenciju prijava, praćenje realizacije provedbe projekta i organizaciju 

potpisivanja ugovora o financiranju zadužuje se Povjerenstvo.  

 

Članak 8. 

Kriteriji stupaju na snagu danom objave na web stranicama Udruge Alumni MOBI.  

 

 

Predsjednica Udruge  

 

 

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić 


