VELEUČILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA

Gospić, ožujak 2017.

Na temelju članka 119. Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, ( Klasa: 003-08/16-01/01,
Ur. broj: 2125/61-01-16-62) od 09. lipnja 2016. Stručno vijeće Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću na 143. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2017. godine d o n o s i:

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
1. Opće odredbe
Članak 1.
Pravilnikom o nagradama i priznanjima u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:
- Svrha nagrađivanja i vrste nagrada Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću ( u daljnjem
tekstu: Veleučilište)
- Uvjete za dodjelu nagrada
- Postupak nagrađivanja

2. Svrha nagrađivanja i vrste nagrada
Članak 2.
Studentima na stručnim preddiplomskim studijima Veleučilišta dodjeljuju se nagrade za
izvrstan uspjeh te istaknuta postignuća u svrhu poticanja rada i zalaganja studenata u
savladavanju nastavnog gradiva, poticanja znanstveno, kreativnog i društveno-korisnog
angažmana te promoviranja izvrsnosti.

Članak 3.
(1) Nagrade koje se dodjeljuju studentima Veleučilišta su slijedeće:
-

Dekanova nagrada
Druge nagrade ukoliko je Veleučilišta o njima sklopilo posebne ugovore sa s drugim
institucijama odnosno organizacijama,
- Nagrada Veleučilišta.
(2) Odluku u Visini nagrada utvrđuje Stručno vijeće za svaku akademsku godinu.
Članak 4.
Dekanovom nagradom odaje se priznanje marljivosti, odgovornosti i izvrsnosti te se
dodjeljuje studentima koji su ostvarili najbolje rezultate u prethodnoj studijskog godini.

3. Uvjeti za nagrađivanje
Članak 5.
Nagrade se dodjeljuju na osnovu javnog natječaja
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3.1. Dekanova nagrada

Članak 6
(1) Dekanova nagrada se dodjeljuje studentima koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija te koji su
uspješno položili sve ispite i imaju najbolji prosjek ocjena u toj godini studija, koji mora biti veći
od 4,00.
(2) Dekanova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu za uspjeh postigao u prvoj, drugoj i trećoj
godinu svakog preddiplomskog stručnog studija koji se izvode na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću.
(3) Uspjeh u studijskog godini vrednuje se za studente zaključno sa završetkom akademske godine
(do 30 rujna).
(4) Uspjeh u završnoj studijskoj godini vrednuje se samo za studente koji su obranili završni rad do
završetka akademske godine.
(5) Ako više studenata stekne jednake uvjet prednost ima onaj student koji je ranije stekao uvjete za
upis više studijske godine ili je ranije završio studij.
(6) Istom studentu nagrada se može dodijeliti više puta.
(7) U iznimnim slučajevima, dekan može dodijeliti i veći broj nagrada.

3. 2. Nagrada Veleučilišta
Članak 7
Nagrada Veleučilišta dodjeljuje se studentima Veleučilišta za najbolje napisane radove,
istaknuto sudjelovanje na projektima Veleučilišta ili projektima na kojima je Veleučilište
partner , sudjelovanje u organizaciji konferencija, skupova i drugih događaja na Veleučilištu,
organizaciju studentskih aktivnosti te ostala značajna postignuća iz poljana navedenih u
članku. 2.
Članka 8.
Za nagradu veleučilišta student se može prijaviti pojedinačno, može ga predložiti mentori ili voditelj
projekta na kojem je student sudjelovao, ili ga može predložiti Studentski zbor ili studentska udruga ili
druga studentska organizacija upisana u Evidenciju studentskih organizacija pri Veleučilištu.
Članak 9.
Najboljim pisanim radovima prema ovom Pravilniku smatraju se radovi koji udovoljavaju slijedećim
kriterijima:
- Rad mora biti znanstvenog ili stručnog sadržaja
- Rad mora biti recenziran
- Rad mora biti objavljen ili prihvaćen za objavljivanje
- Rad može biti djelo najviše tri autora.
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4. Postupak nagrađivanja
4.1. Natječaj
Članak 10.
(1) Natječaj za dekanovu nagradu dekan Veleučilišta za akademsku godinu i to najmanje 1
(jedan) mjesec prije dodjele nagrade.
(2) Natječaj za nagradu Veleučilišta raspisuje dekan Veleučilišta za kalendarsku godinu i to
najmanje (jedna) mjesec prije dodjele nagrade.
(3) Natječaji iz stavka (1) i (2) ovog članka objavljuje se putem oglasne ploče i na
Internetskim stranicama Veleučilišta.
(4) Pravo na sudjelovanje na natječajima za sve nagrade imaju svi redoviti i izvanredni
studenti, apsolventi sa studenskim pravima, te osobe koje su završile studij u akademskoj
godini za koju se Natječaj raspisuje.
(5) Prijave i postupak po natječaju pripisuju se svakim pojedinim natječajem.
4.2. Povjerenstvo za nagrađivanje studenata
Članak 11.
(1) Postupak izbora vezano uz nagrađivanje studenata dekanovom nagradom i nagradom
Veleučilišta provodi Povjerenstvo za nagrađivanje studenata (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo se sastoji od (5) članova od kojih tri (3) člana imenuje dekan iz reda
nastavnog osoblja, jednog (1) člana imenuje dekan iz red nenastavnog osoblja, a jednog
(1) imenuje Studentski zbor Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
(3) Studentski zbor ne može imenovati studenta koji se prijavio na natječaj.
(4) Povjerenstvo ocjenjuje predanu dokumentaciju i utvrđuje rang listu s obrazloženjem
prema uvjetima propisanim za pojedinu vrstu nagrade.
(5) O radu na sjednicama Povjerenstva se vodi zapisnik.
Članak 12.

(1) Za dodjelu dekanove nagrade Povjerenstvo izrađuje rang listu najboljih studenata na
temelju pristiglih prijava za natječaj, provjerava istinitost podataka usporedbom s
podacima Službe evidencije studija Veleučilišta, te ju podnosi dekanu najkasnije 7 dana
nakon isteka natječaja.
(2) Za dodjelu nagrade Veleučilišta Povjerenstvo izrađuje i podnosi pisani izvještaj i
prijedlog Stručnom vijeću najkasnije 7 dana nakon isteka natječaja.
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