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Na temelju članka 57. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04. ) i članka 49.
podstavka 10. i članka 153. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku (od 25. travnja
2006.), rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 30. siječnja 2007. donio je

PRAVILNIK
o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku

1. Opće odredbe
Članak 1.
Najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku rektor dodjeljuje godišnju
nagradu Sveučilišta - Nagradu rektora.
Članak 2.
Nagrada rektora dodjeljuje se:
- studentima s najboljim uspjehom,
- studentima za najbolja znanstvena ili umjetnička ostvarenja.
Članak 3.
Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa.
Oblik i sadržaj i visinu novčane nagrade određuje rektor.

2. Nagrada rektora studentima s najboljim uspjehom
Članak 4.
Nagrada rektora studentima s najboljim uspjehom dodjeljuje se najboljim
studentima svake akademske godine za prethodnu godinu studija.
Nagradu rektora studentima s najboljim uspjehom mogu dobiti najviše dva
studenta sa svakog sveučilišnog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.
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Sveučilišni odjeli dužni su do 30. rujna dostaviti rektoru pisane i obrazložene
prijedloge potpisane od pročelnika odjela.
Nagrade uručuje rektor na svečanosti povodom Dana Sveučilišta.
Članak 5.
Uvjet za dobivanje Nagrade rektora za studente s najboljim uspjehom je
prosječna ocjena studenta u prethodnoj godini studija koja mora biti viša od 4,00.
Odluku o dodjeljivanju Nagrade donosi rektor.
3. Nagrada rektora za najbolja znanstvena i umjetnička ostvarenja
Članak 6.
Radi poticanja znanstvenoistraživačkog, umjetničkog rada i promicanja
studentskog stvaralaštva dodjeljuje se Nagrada rektora za najbolja znanstvena i
umjetnička ostvarenja kojom se nagrađuju najbolji studentski radovi znanstvenog
sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja.
Godišnje se može dodijeliti najviše do 5 (pet) nagrada za najbolja znanstvena i
umjetnička ostvarenja.
Članak 7.
Pravo natjecanja imaju svi upisani studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji nisu
ponavljali godinu.
Članak 8.
Natječaj se raspisuje početkom akademske godine.
Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama svih sveučilišnih sastavnica i na
Internet stranicama Sveučilišta.
Članak 9.
Studenti mogu prijaviti rad znanstvenog odnosno umjetničkog ostvarenja
jednog ili više autora.
Završni rad i diplomski rad ne mogu se prijaviti za natječaj.
Nagrada se može istom studentu dodijeliti u pravilu samo jedanput u tijeku
studija.
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Članak 10.
Radovi koji se prijavljuju predaju se pročelniku odjela.
Pročenik odjela imenuje Povjerenstvo za izbor najboljih prijavljenih radova.
Povjerenstvo iz prednjeg stavka ovog članka dostavlja pročelniku najbolje
radove s prijedlogom redoslijeda i njegovim obrazloženjem.
Pročelnik odjela dostavlja rektoru radove i prijedlog Povjerenstva najkasnije
do nadnevka utvrđenog u natječaju.
Članak 11.
Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi rektor.
Članak 12.
Odluka o dodjeli Nagrade s popisom nagrađenih studenata i radova objavljuje
se na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica, Sveučilišnom godišnjaku i na
Internet stranicama Sveučilišta.
4. Sredstva za Nagradu rektora
Članak 13.
Sredstva za Nagradu rektora osiguravaju se u godišnjem proračunu
Sveučilišta.

Članak 14.
Pravilnik se objavljuje na oglasnim pločama sveučilišnih sastavnica i na
Internet stanicama Sveučilišta.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Dubrovnik, 30. siječnja 2007.
Rektor
prof. dr. sc. Mateo Milković
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