Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
je na 20. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2018. godine donio
PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU STUDENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuju se vrste nagrada, kriteriji za dodjelu, način dodjele te druga pitanja vezana za
postupak nagrađivanja studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
Vrste nagrada
Članak 2.
(1) Studentima Sveučilišta dodjeljuju se dvije vrte nagrada: Rektorova nagrada i Nagrada na
razini sastavnice (Dekanova nagrada/Nagrada pročelnika).
(2) Nagrade se dodjeljuju svake akademske godine.
Način dodjele nagrada
Članak 3.
(1) Rektorova nagrada se dodjeljuje temeljem natječaja.
(2) Nagrada na razini sastavnice dodjeljuje se studentima bez natječaja na temelju uspjeha
ostvarenog na razini sastavnice u prethodnoj akademskoj godini.
(3) Uspjeh studenta iz prethodnog stavka utvrđuje se temeljem prosjeka ocjena i ostvarenih ECTS
bodova.
(4) Nagrade uručuje rektor na svečanosti u povodu Dana Sveučilišta (Dies Academicus).
(5) Nagrada se sastoje od povelje i/ili novčanog iznosa utvrđenog u proračunu Sveučilišta.
(6) Postupak dodjele nagrade na razini sastavnice, broj nagrada i oblik propisuju sastavnice
svojim općim aktom.
Dodjela Rektorove nagrade
Članak 4.
(1) Rektorova nagrada dodjeljuje se najuspješnijim studentima Sveučilišta koji su se osim
ostvarenog uspjeha na studiju, istakli u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim
postignućima.
(2) Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice.
(3) Osnovni uvjet za dodjelu Rektorove nagrade je uspjeh tijekom studija:
- da student nije ponavljao godinu
- da je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 60 ECTS bodova i
- da mu prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini iznosi najmanje 4,00.
(4) Kriteriji za vrednovanje ostvarenih postignuća prilikom dodjele Rektorove nagrade su:
- znanstvena/umjetnička i stručna aktivnost
1. znanstveni/stručni radovi objavljeni u časopisima
2. izlaganja na znanstvenim/stručnim skupovima i umjetničkim manifestacijama
3. značajna umjetnička ostvarenja
4. sudjelovanje u organizaciji znanstvenog/stručnog i umjetničkog skupa
- druge aktivnosti na Sveučilištu
1. članstvo u Studentskom zboru Sveučilišta

2. članstvo u sveučilišnim tijelima (Senat, Sveučilišni savjet, stručno vijeće sastavnice,
članstvo u odborima i tijelima na razini Sveučilišta ili sastavnice)
3. demonstratura ili slične aktivnosti pri Sveučilištu ili sastavnicama
4. nagrada na razini sastavnice
- aktivnosti izvan Sveučilišta
1. završene edukacije
2. međunarodne, nacionalne, županijske i gradske nagrade
3. profesionalno bavljenje sportom, glazbom i drugim umjetnostima
4. nastupi, izložbe i objavljeni radovi.
Članak 5.
(1) Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade (dalje: natječaj) raspisuje rektor Sveučilišta odlukom.
(2) Natječaj se raspisuje najkasnije do kraja siječnja za prethodnu akademsku godinu.
(3) Natječaj ne može trajati kraće od 10 dana.
(4) Odlukom o raspisivanju natječaja imenuje se Povjerenstvo za razmatranje prijava dostavljenih
na natječaj (dalje: Povjerenstvo).
(5) Odlukom se propisuju rokovi za provedbu natječaja.
Članak 6.
(1) Prijavu na natječaj mogu podnijeti studenti osobno i čelnik sastavnice uz suglasnost studenta.
(2) Prijava se podnosi na obrascu „OBRAZAC RN“ koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(3) Uz prijavu se dostavljaju dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članak 4. stavka 3. te dokazi o
ispunjavanju ostalih kriterija na osnovu kojih Povjerenstvo vrednuje ostvarena postignuća
studenata.
(4) Prijava koja ne sadrži dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članak 4. stavka 3. ovog Pravilnika neće se
razmatrati.
Članak 7.
(1) Temeljem zaprimljene dokumentacije Povjerenstvo je dužno utvrditi koji studenti ostvaruju
pravo na dodjelu Rektorove nagrade, a uzimajući u obzir uvjete i kriterije navedene u članku 4.
ovog Pravilnika.
(2) Nakon pregleda dokumentacije Povjerenstvo sastavlja zapisnik i dostavlja ga rektoru.
(3) Povjerenstvo je dužno u zapisniku navesti načine vrednovanja kriterija i ostvarene bodove za
svakog kandidata.
(4) Temeljem zapisnika Povjerenstva rektor donosi Odluku o dodjeli Rektorove nagrade. Odluka
o dojeli Rektorove Nagrade sadrži ime i prezime studenta, sastavnicu na kojoj student studira,
vrstu i razinu studija, prosjek ocjena, ostvareni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj
godini, kao i ukupan broj bodova ostvaren vrednovanjem svih kriterija.
(5) Studenti su prilikom prijave na natječaj u sklopu OBRAZAC RN dužni potpisati izjavu o davanju
privole za obradu osobnih podataka u postupku dodjele Rektorove nagrade.
Članak 8.
Načini vrednovanja kriterija:
- Vrednovanje ostvarenog uspjeha tijekom studija
1. student koji je tijekom prethodne godine ostvario 60 ECTS-a – 1 bod
2. student koji je tijekom prethodne godine ostvario više od 60 ECTS-a – 2 boda
3. student kojemu prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini iznosi 4,00 – 1 bod
4. student kojemu prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini iznosi između 4,014,49 – 2 boda

-

5. student kojemu prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini iznosi između 4,5-4,99
– 3 boda
6. student kojemu prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini iznosi 5,00 – 4 boda
Vrednovanje drugih kriterija:
1. znanstvena/umjetnička i stručna aktivnost
a) znanstveni/stručni radovi objavljeni u časopisima – 4/3 boda
b) izlaganja na znanstvenim/stručnim skupovima – 4/3 boda i umjetničkim
manifestacijama – 4 boda
c) sudjelovanje u organizaciji znanstvenog i umjetničkog/stručnog skupa – 2/1 bodova
2. druge aktivnosti na Sveučilištu
a) članstvo u Studentskom zboru Sveučilišta – 2 boda
b) članstvo u sveučilišnim tijelima (Senat, Sveučilišni savjet, stručno vijeće sastavnice,
članstvo u odborima i tijelima na razini Sveučilišta ili sastavnice) – 2 boda
c) demonstratura ili slične aktivnosti pri Sveučilištu ili sastavnicama – 2 boda
d) nagrada na razini sastavnice – 2 boda
3. aktivnosti izvan Sveučilišta
a) završene edukacije – 1 bod
b) međunarodne, nacionalne, županijske i gradske nagrade – 2 boda
c) profesionalno bavljenje sporom, glazbom i drugim umjetnostima – 2 boda
d) nastupi, izložbe i objavljeni radovi – 1 bod

Članak 9.
(1) Istom studentu Rektorova nagrada se može dodijeliti samo jedanput na istoj razini studija.
(2) Ako više studenata ostvari jednak broj bodova, Rektorova nagrada s dodjeljuje studentu s
najvišim prosjekom ocjena položenih ispita prethodne godine studija, a u slučaju istog prosjeka
ocjena dva ili više studenta, studentu s najvećim brojem ostvarenih ECTS bodova.
Stupanja na snagu
Članak 10.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o dodjeli rektorove nagrade
koji je donio Senat Sveučilišta 25. veljače 2011. godine (Klasa: 003-05/11-01/03-01, Ur. broj:
380/11-01/-1).
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