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OTVORENI POZIV ZA FINANCIRANJE IZRADE EKSPERIMENTALNOG DIJELA 

DOKTORSKOG RADA STUDENATA POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG 

SVEUČILIŠNOG STUDIJA MOLEKULARNE BIOZNANOSTI KOJI NISU ZAPOSLENI U 

SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA 

 

1. CILJEVI POZIVA 

Cilj ovog Poziva je potaknuti redovite članove Udruge Alumni MOBI da se prijave za financijsku 

potporu kojom će se financirati izrada eksperimentalnog dijela doktorskih radova studenata 

poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti koji nisu zaposleni 

u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. 

 

2. FINANCIJSKE POTPORE I OČEKIVANI ISHOD 

Financijske potpore dodjeljivat će se sukladno raspoloživim sredstvima, a visina dodijeljenih sredstava 

biti će odobrena u traženom iznosu ili će biti odbijena za financiranje.   

 

Povjerenstvo će, na temelju utvrđenih Kriterija za financiranje izrade eksperimentalnog dijela 

doktorskog rada studenata poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne 

bioznanosti ocijeniti pristigle prijave i Odlukom utvrditi je li prijava odobrena za financiranje. 

Povjerenstvo zadržava pravo upućivanja pristiglih prijava na  postupak recenzije.  

 

Očekivani ishod financijske potpore je prihvaćena tema doktorskog rada unutar dvogodišnjeg perioda 

od potpisivanja Ugovora o financijskoj potpori.  

Prihvaćena tema doktorskog rada izvan dvogodišnjeg perioda od potpisivanja Ugovora o financijskoj 

potpori razmatrat će se samo ako prijavitelj preda Zahtjev za produljenjem roka s opravdanim razlogom 

zbog kojih tema nije mogla biti prijavljena u dvogodišnjem razdoblju.   

 

3. UVJETI ZA PRIJAVU FINANCIJSKE POTPORE 

Povjerenstvo će razmatrati samo prijave koje udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

• prihvatljivi prijavitelji su redoviti članovi Udruge Alumni MOBI  

• prihvatljivi suradnik na projektu je student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Molekularne bioznanosti koji nije zaposlen u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 

• suradnik na projektu, odnosno student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Molekularne bioznanosti ne smije biti zaposlen u istom laboratoriju kao i prijavitelj 

• student poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne bioznanosti 

koji nema prijavljenu temu doktorskog rada 

Moguća je prijava bez suradnika na projektu, no Ugovor o financijskoj potpori potpisati će se tek nakon 

pridruživanja studenta poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Molekularne 

bioznanosti koji nije zaposlen u sustavu znanosti i visokog obrazovanja kao suradnika.  
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4. SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ 

PRIJAVU 

Prijava mora sadržavati: 

1. elektronički ispunjen i ručno potpisan prijavni obrazac  

2. detaljan plan istraživanja koji obuhvaća troškovnik projekta iz kojeg je vidljiva procjena 

potrošnje potrebnih kemikalija ili specifičnog potrošnog materijala 

3. ponude dobavljača kemikalija ili specifičnog potrošnog materijala iz kojih je moguća 

procjena opravdanosti visine tražene financijske potpore 

 

Prijava na Poziv smatrat će se valjanom ako sadržava sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce 

određene Pozivom.  

Nepotpune i zakašnjele prijave, te prijave koje ne zadovoljavaju uvjete Poziva neće se razmatrati. 

 

5. NAČIN PRIJAVE 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo na e-mail: alumni.mobi@biologija.unios.hr  

Sva pitanja u vezi s Pozivom mogu se uputiti prije slanja dokumentacije na e-mail: 

alumni.mobi@biologija.unios.hr . 

 

6. OCJENJIVANJE I NAČIN PROCJENE VRIJEDNOSTI AKTIVNOSTI 

Povjerenstvo će pregledavati i ocjenjivati prijave minimalno dva puta godišnje, ovisno o broju prijava 

na Otvoreni poziv. 

Povjerenstvo će pristigle prijave ocjenjivati sukladno čl. 2 objavljenih Kriterija za financiranje izrade 

eksperimentalnog dijela doktorskog rada polaznika poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog 

studija Molekularne bioznanosti. 

Povjerenstvo na temelju broja bodova donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 

Potrebno je ostvariti minimalan broj od 50 bodova, kako bi bila odobrena financijska sredstva. 

 

7. NAČIN OBJAVE ODLUKE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

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

od 8 (osam) dana od donošenja Odluke Povjerenstva.  

 

8. POTPISIVANJE UGOVORA O FINANCIRANJU AKTIVNOSTI 

S prijaviteljem kojemu je odobrena financijska potpora Udruga Alumni MOBI će potpisati Ugovor o 

financiranju aktivnosti. 

 

9. IZVJEŠĆE O RADU NA PROJEKTU 

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

projektu u okviru Otvorenog poziva. 

 

Predsjednica Udruge  

 

 

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić 
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