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Na temelju članka 43. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Fakultetsko vijeće 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, na svojoj VII. redovitoj sjednici, akademske 
2011./2012. godine, održanoj dana 26. travnja 2012. godine, pod točkom 2. dnevnog reda, 
donijelo je  
 

P R A V I L N I K  
o dodjeli Dekanove nagrade 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način dodjele Dekanove nagrade (u daljnjem tekstu: 
Nagrada) redovitim studenata preddiplomskog i diplomskih studija koje ustrojava i izvodi 
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) te osobama koje su 
završile preddiplomski odnosno diplomski studij. 

 

Članak 2. 

Nagrada se dodjeljuje radi poticanja što većeg uspjeha u studiranju i priznanja za postignuti 
uspjeh tijekom studija. 
 

Članak 3. 

Nagrada se dodjeljuje: 

(1) studentima II. i III. godine preddiplomskog studija te studentima II. godine diplomskih 
studija za ostvaren najbolji uspjeh u prethodnoj godini studija 

(2) osobama koje su u prethodnoj akademskoj godini završile preddiplomski odnosno 
diplomski studij za najbolji ostvaren uspjeh tijekom studija jedne generacije studenata 
preddiplomskog, odnosno diplomskih studija. 

 

Članak 4. 

Nagrada iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika sastoji se od pisanog priznanja i novčanog 
dijela nagrade.  

Nagrada iz članka 3. točke 2. ovog pravilnika sastoji se od pisanog priznanja i dara u obliku 
knjige.  

Sadržaj i oblik pisanog priznanja te visinu novčanog dijela nagrade utvrđuje dekan. 

 

II. Uvjeti dodjele 

Članak 5. 

Nagrada iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika dodjeljuje se, temeljem raspisanog natječaja,  
studentu koji ispunjava slijedeće uvjete: 

- da nije ponavljao godinu  
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- da je ostvario najbolji uspjeh u godini za koju se nagrada dodjeljuje prema slijedećem 
izračunu: ((broj položenih ispita x 0,5) + težinski prosjek ocjena položenih ispita) 

- ukoliko više studenata ostvaruje jednak uspjeh prema prva dva kriterija prednost ima 
student koji je, u navedenoj godini sudjelovao u izvannastavnim aktivnostima na 
Fakultetu, a svoje sudjelovanje može dokazati odgovarajućom potvrdom, odnosno 
student koji nije ponavljao niti jedan ispit u godini za koju se nagrada dodjeljuje. 

Nagrada iz članka 3. točke 2. ovog Pravilnika dodjeljuje se osobi koja je završila studij uz 
slijedeće uvjete: 

- da tijekom studiranja nije ponavljala godinu, odnosno da je preddiplomski studij 
završila u roku od četiri (4) godine, odnosno diplomski studij u roku od tri (3) godine   

- da je ostvarila najbolji ukupni težinski prosjek ocjena tijekom studija 

- ukoliko više osoba ostvaruje jednak uspjeh prema prva dva uvjeta, prednost ima 
osoba koja je tijekom studija sudjelovala u izvannastavnim aktivnostima, a svoje 
sudjelovanje može dokazati odgovarajućom potvrdom, odnosno osoba koja je studij 
završila u kraćem roku.  

 

Članak 6. 

Ukoliko više studenata udovoljava svim uvjetima iz članka 5. ovog Pravilnika za pojedinu 
Nagradu, svi navedeni studenti dobivaju Nagradu.  

Istom studentu Nagrada se može dodijeliti više puta tijekom studiranja. 

 

III. Dodjela Nagrade 

Članak 7. 

Nagrade iz članka 3. ovog Pravilnika dodjeljuju se svake godine. 

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika za 
prethodnu akademsku godinu, donosi dekan početkom kalendarske godine, a natječaj se 
raspisuje najkasnije do 1. svibnja tekuće godine. 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. 

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi redoviti studenti Fakulteta koji udovoljavaju uvjetima 
iz članka 3. i članka 5. ovog Pravilnika.  

Prijave na natječaj podnose se Povjerenstvu za preddiplomsku i diplomsku nastavu (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  

Prijava na natječaj treba sadržavati ime i prezime studenta, matični broj studenta i postignuti 
prosjek ocjena. Prijavi je obvezno priložiti prijepis ocjena za odnosnu nastavnu i akademsku 
godinu te eventualne dokaze o dodatnim izvannastavnim aktivnostima.  

 

Članak 8. 

Povjerenstvo na temelju natječajnih prijava te uvidom u Informatički sustav visokih učilišta 
(ISVU) podnosi dekanu pisano izvješće s prijedlogom studenata za dodjelu Nagrada. 
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Odluku o dodjeli Nagrada iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika donosi dekan, a odluka se 
objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta najkasnije do 31. svibnja tekuće 
godine. 

Odluku o dodjeli Nagrade iz članka 3. točke 2. ovog Pravilnika, a na prijedlog Povjerenstva, 
donosi dekan mjesec dana prije zakazanog termina promocije. Odluka se objavljuje na 
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta. 

 

Članak 9. 

Nagrade iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika uručuje dekan na sjednici Fakultetskog vijeća. 

Nagrade iz članka 3. točke 2. ovog Pravilnika uručuje dekan na svečanoj promociji 
prvostupnika, odnosno magistara struke. 

 

Članak 10. 

Navođenje imenice student u muškom rodu u ovom Pravilniku ne može se ni u kojem smislu 
tumačiti kao osnova za spolnu/rodnu diskriminaciju ili privilegiranje. 

 

Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.  
 
 
 

Dekan 
 
 

_____________________ 
prof. dr. sc. Drago Šubarić 

 
 
Pravilnik o dodjeli Dekanove nagrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek objavljen je 
na oglasnoj ploči Fakulteta dana 26. 04. 2012. godine te je stupio na snagu dana 04. 05. 
2012. godine.  
 

Tajnik 
 
 

____________________ 
Janja Perić, dipl. iur. 

KLASA: 011-02/12-01/02   
URBROJ: 2158-82-01-12-01 


