Natječaj za dodjelu
Rektorove nagrade za akademsku godinu 2019./2020.
I. OPĆI DIO
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade provodi se sukladno Pravilniku o nagrađivanju studenata
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/18-01/04, URBROJ: 380-01-18-1 od 4. srpnja
2018. godine).
Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice.
II.
OSNOVNI UVJETI ZA DODJELU I KRITERIJI VREDNOVANJA OSTVARENIH
POSTIGNUĆA
Pravo sudjelovanja u Natječaju za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2019./2020. imaju svi
studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli.
Osnovni uvjeti za dodjelu rektorove nagrade su:
- 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.
Kriteriji za vrednovanje ostvarenih postignuća i način vrednovanja kriterija:
- 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.

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 4,01- 4,49 – 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 sportom, glazbom i drugim umjetnostima – 2 boda
d) nastupi, izložbe i objavljeni radovi – 1 bod
III. PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijavu na natječaj mogu podnijeti studenti osobno i čelnik sastavnice uz suglasnost studenta.
Prijave za dodjelu Rektorove nagrade podnose se na posebnom obrascu (Obrazac RN) koji
se može preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Uz prijavu se dostavljaju dokazi o ispunjavanju osnovnih uvjeta za dodjelu Rektorove nagrade i
dokaze o ispunjavanju ostalih kriterija na osnovu kojih Povjerenstvo vrednuje ostvarena
postignuća studenata.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene u propisanome roku i s potpunom
dokumentacijom koja je definirana u Natječaju.
Prijave koje ne sadrže dokaz o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju neće se
razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je deset (10) dana od dana objave Natječaja.
Zadnji dan prijave na natječaj je 26. travnja 2021. godine.
Ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti
poštom
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30, 52100 Pula
s naznakom „Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade“
Kao datum podnošenja prijave uzima se datum poštanskog žiga na poslanoj prijavi.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
Odluka o dodjeli 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.
Studenti su dužni prilikom prijave u sklopu Obrasca RN potpisati Izjavu o davanju privole za
obradu osobnih podataka u postupku dodjele Rektorove nagrade.
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor Sveučilišta najkasnije u roku od 15 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.

Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r.

