
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 
KLASA:061-06/23-03/01 
URBROJ: 2198-1-79-01-23-02 
 
Zadar, 3.  veljače 2023. 
 

Na temelju Odluke  o raspisivanju natječaja za dodjelu rektorove nagrade KLASA: 061-06/23-
03/01; URBROJ: 2198-1-79-01-23-01 od 1. veljače 2023., raspisuje se  

 

NATJEČAJ 
ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE 

 
 
Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Zadru, sukladno 
uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade koji je javno 
objavljen i dostupan na www.unizd.hr. 
 
Rektorova nagrada se dodjeljuje studentima na razini Sveučilišta. 
 
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom prijediplomskog studija dodjeljuje se studentima  
završne godine svih sveučilišnih prijediplomskih i stručnog prijediplomskog studija koje 
izvodi Sveučilište. 
 
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom sveučilišnog diplomskog studija i integriranog 
sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija dodjeljuje se studentima završne godine 
svih sveučilišnih diplomskih i integriranih prijediplomskih i diplomskih studija koje izvodi 
Sveučilište. 
 
Rektorovom nagradom se nagrađuju i studenti za postignute iznimne uspjehe u sportskim 
aktivnostima. 
 
Rektorova nagrada može se dodijeliti studentu ili grupi studenata za iznimne uspjehe u 
različitim aktivnostima u akademskoj i široj zajednici. 

Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade tijekom prijediplomskog studija: 
- da je student redovito upisan u završnu godinu studija, 
- da je student u tijekom studija ostvario težinski prosjek ocjena ne manji od 4,0 ili da je među 
10% najboljih studenata na svojoj godini, 
- da student tijekom studiranja nije ponavljao godinu, 
- da studentu tijekom studiranja nije izrečena stegovna mjera. 
Studentima će se osim uspjeha na studiju vrednovati i posebna postignuća prema 
bodovnim kriterijima sukladno čl. 5. st. 2.  i 3. Pravilnika. 
 
Uvjeti za Rektorovu nagradu tijekom diplomskog studija i integriranog prijediplomskog i 
diplomskog studija: 
- da je student redovito upisan u završnu godinu studija, 
- da je student u prethodnoj godini studija ostvario težinski prosjek ocjena ne manji od 4,0 
ili da je među 10% najboljih studenata na svojoj godini, 

http://www.unizd.hr/


- da student tijekom studiranja  na diplomskoj razini nije ponavljao godinu, 
- da studentu tijekom studiranja nije izrečena stegovna mjera. 
Studentima će se osim uspjeha na studiju vrednovati i posebna postignuća prema 
bodovnim kriterijima sukladno čl. 6. st. 2. i 3.  Pravilnika. 
 
Studenti se na natječaj za Rektorovu nagradu prijavljuju sami. 
 
Prijave se podnose elektroničkim putem, upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj 
stranici Sveučilišta u Zadru https://forms.office.com/r/Km5wVNT6gU . 
 
Za pristup aplikaciji potrebno se prijaviti koristeći svoj AAI@EduHr elektronički identitet. 
 
Prijave se podnose do 24. veljače. 2023. godine. 
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, 
neće se razmatrati. 
 
Dokumenti i podaci potrebni za prijavu: 

- ime i prezime studenta, 

- JMBAG 

- potvrda kojom se dokazuje da da je student redovito upisan u završnu godinu studija,* 

- za prijediplomsku razinu studija – potvrda kojom se dokazuje da je student tijekom studija 
ostvario težinski prosjek ocjena ne maji od 4,0, ili da je među 10% najboljih studenata na 
svojoj godini,* 

- za diplomsku razinu studija i za integrirani prijediplomski i diplomski studij – potvrda 
kojom se dokazuje da je student u prethodnoj godini ostvario težinski prosjek ocjena ne 
manji od 4,0 ili da je među 10% najboljih studenata na svojoj godini,* 

- potvrda kojom se dokazuje da student tijekom studiranja nije ponavljao godinu,* 

- izjava studenta da mu tijekom studiranja nije izrečena stegovna mjera (obrazac Izjave 
preuzima se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru). 

- privola studenta za obradu podataka (obrazac Privole preuzima se na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Zadru). 

-  dokumenti kojima se dokazuju posebna postignuća sukladno čl. 5. i 6. Pravilnika. 

 
 
                                                                                                             Rektorica  
 

                                                                                                                  Prof. dr. sc. Dijana Vican 

 

*Jedna potvrda može sadržavati sve tražene podatke. Potvrde se trebaju preuzeti u odjelnim 
tajništvima Sveučilišta ili u Uredu za prijediplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zadru (studentska 
referada). Potvrde koje se preuzimaju putem Studomata ne sadrže sve tražene podatke, te se neće 
uvažiti. 

https://forms.office.com/r/Km5wVNT6gU

