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Sukladno članku 16. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, 17. prosinca 2019.), 
članku 11. Pravilnika sveučilišnog Odjela za sociologiju (17. srpnja 2019.) i članku 15., 
stavak 2, Pravilnika o dodjeli nagrada i pohvala uspješnim studentima (Senat 
Sveučilišta u Zadru, 29. rujna 2020.), pročelnica Odjela za sociologiju izv. prof. dr. sc. 
Valerija Barada donosi 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za dodjelu pohvala uspješnim studentima Odjela za 
sociologiju 

I 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu pohvala Odjela za sociologiju uspješnim 
studentima za akademsku godinu 2020./2021. 

II 

Pohvale Odjela za sociologiju uspješnim studentima dodjeljuju se u 
kategorijama i prema kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada i 
pohvala, i to: 

1. Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama (čl. 8 i čl.9 Pravilnika) 
uspješnim studentima 

2. Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij (čl. 10 i čl. 11 
Pravilnika) 

3. Pohvala za izvannastavne aktivnosti (čl. 12, čl. 13 i čl. 14) 

 

Pravo natjecanja za Pohvalu imaju svi studenti i studentice preddiplomskih i 
diplomskih studija koji se izvode na Odjelu za sociologiju na Sveučilištu u Zadru 
sukladno kriterijima iz Pravilnika. 

III 

Prijave za Pohvale predaju se u tajništvu Odjela za sociologiju uz podnošenje 
potrebne dokumentacije najkasnije do 6. prosinca 2021. Prijava treba 
sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG i navedenu kategoriju u kojoj se 
student natječe, te u prilogu dokumentaciju za kategoriju u kojoj se natječe. 

IV 



 
 
Sukladno članku 19., stavku 2 Pravilnika o dodjelu nagrada i pohvala uspješnim 
studentima prijave će pregledavati Povjerenstvo u sastavu:  

1. Izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica Odjela i predsjednica 
Povjerenstva 

2. Doc. dr. sc. Ivan Puzek, predsjednik Povjerenstva za kvalitetu, član 
Povjerenstva 

3. Jelena Žunić, studentska predstavnica 
 

V 

Odluku o dodjeli Pohvala donosi Stručno vijeće Odjela za sociologiju do kraja 
kalendarske godine. Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim 
stranicama Odjela najkasnije 8 dana prije njezine dodjele. 

 
 

pročelnica Odjela za sociologiju 

izv. prof. dr. sc. Valerija Barada 

 


