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PREDMET: Raspis natječaja za dodjelu nagrada uspješnim studentima studija sestrinstva na 

stručnom studiju u akademskoj godini 2013./2014. pri Odjelu za zdravstvene studije, Sveučilišta u 

Zadru. 

 

 Na 7. sjednici Stručnog vijeća Odjela, održanoj 14. travnja 2014. godine, a na temelju   

Pravilnika Odjela za zdravstvene studije o dodjeli nagrada uspješnim studentima, Klasa: 602-04/11-

08/17; Urbroj: 2198-1-79-45/11-01 od 01. prosinca 2011. godine, Stručno vijeće je donijelo odluku o 

raspisu natječaja za dodjelu nagrada uspješnim studentima studija sestrinstva te odredilo 

Povjerenstvo za nagrađivanje. 

 

1. Povjerenstvo za nagrađivanje 

Na temelju čl. 3. st. 1. Pravilnika Odjela o dodjeli nagrada uspješnim studentima Stručno vijeće 

imenovalo je Povjerenstvo za nagrađivanje u slijedećem sastavu: 

1. Izv.prof.dr.sc. Mira Klarin 

2. Doc.dr.sc. Tatjana Šimurina 

3. Marija Ljubičić, predavač 

4. Predstavnik studenata Marko Pavleka 

 

2. Nagrade uspješnim studentima sestrinstva dodjeljuju se po sljedećim kriterijima: 

Kriterij 1: najbolji prosjek ocjena – Ovaj kriterij uključuje prosjek ocjena ostvaren na 

preddiplomskom studiju do kraja 6. semestra. Kandidati za Nagradu su samo oni studenti koji su u 

redovnom roku ispunili svoje studijske obveze. Studenti koji ponavljaju semestar mogu biti 

kandidati za Nagradu samo ako Povjerenstvo za nagrađivanje procijeni da je razlog njihovog 

ponavljanja opravdan (npr. bolest,odobren status mirovanja…).   
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Kriterij 2: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima na polju sestrinstva – ovaj kriterij 

obuhvaća angažman u aktivnostima poput izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima, 

objavljivanja znanstvenog ili stručnog rada, sudjelovanja u ljetnim školama, sudjelovanja u 

organizaciji i realizaciji radionica, organiziranje studentskog časopisa, znanstvenih i stručnih 

skupova, tribina, predavanja, sudjelovanja u organizaciji edukativnih ekskurzija (posjeti raznim 

institutima, ustanovama i sl.) itd.  

Kriterij 3: izniman završni rad – ovaj kriterij uključuje istaknuti završni rad (to bi bili oni koji 

predstavljaju značajan doprinos struci i/ili znanosti, u kojima je korišten znanstveni metodološki 

pristup problemu).  

Iznimno, Nagradu mogu dobiti i više od jednog kandidata, kada Povjerenstvo za nagrađivanje 

ocijeni da su dva ili više kandidata u istoj mjeri zadovoljili kriterije za nagrađivanje. 

Ako Povjerenstvo za nagrađivanje procijeni da niti jedan kandidat ne udovoljava kriterijima za 

nagrađivanje Nagrada se za tu akademske godine neće dodijeliti. 

 

3. Kriteriji za dodjeljivanje nagrade i način prijave kandidata na natječaj su sljedeći: 

Kriterij 1: najbolji prosjek ocjena – kriterij se ispunjava ako pristupnik ima minimalan  prosjek 

ocjena 4.00 i ako se istakao tijekom praktičnog dijela nastave. Kriterij se izračunava na način da se 

prosjek ocjena množi s 5 bodova. 

Kriterij 2: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima na polju sestrinstva boduje se na 

sljedeći način:  

-sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova: 1 bod, 

-izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu: samostalan rad 2 boda, rad u koautorstvu 1 
bod, 

-pohađanje ljetne škole: 3 boda, 

      -objavljen znanstveni ili stručni rad: samostalan rad 4 boda, rad u koautorstvu 2 boda, 
 

-sudjelovanje u organizaciji edukativnih ekskurzija: samostalan ili izniman angažman 3 boda, 
angažman u grupi 1 bod 
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-sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, predavanja, tribina, časpoisa i sl. - samostalan 
ili izniman angažman 3 boda, angažman u grupi 1 bod 

Kandidate za nagradu o ovoj kategoriji mogu predlagati studenti i/ili članovi Odjela, uz  pismeno 

obrazloženje nominacije.  

Kriterij 3: izniman završni rad- nagrađuje se s 4 boda, a bodovi se dodjeljuju na osnovu pisane 

preporuke mentora i/ili članova povjerenstva završnog rada. 

 

Maksimalan broj bodova kojeg student može postići na temelju gore navedenih kriterija iznosi 45 

bodova. 

Nagradu dobiva kandidat ili više njih koji zauzimaju najviše mjesto na rang listi.   

Podatak o nagradi  upisuje se u diploma supplement. 

 

 

4. Prijava na natječaj 

 

1. Prijave na natječaj dostaviti na protokol Odjela za zdravstvene studije, Sveučilišta u Zadru 

2. Uz prijavu priložiti prijepis ocjena 

3. Rok za prijavu je 12. svibnja 2014. godine 

4.  Obavijest o raspisu natječaja za dodjelu nagrada uspješnim studentima studija sestrinstva   

na stručnom studiju u akademskoj godini 2013./2014. pri Odjelu za zdravstvene studije, 

Sveučilišta u Zadru oglasit će se 28. travnja 2014. godine na oglasnoj ploči Odjela i web-

stranici Odjela. 

5.    Rezultati natječaja bit će objavljeni 19. svibnja 2014. godine na oglasnoj ploči i web- stranici 

Odjela. 

6.  Svečano uručenje nagrada i priznanja studenticama i studentima studija sestrinstva u 

akademskoj godini 2013./2014. bit će održano u četvrtak, 29. svibnja 2014. godine, u sklopu 

promocije četvrte generacije stručnih prvostupnika i prvostupnica sestrinstva. 
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