Temeljem članka 20. Statuta Sveučilišta u Zadru i članka 9. Pravilnika Odjela za povijest,
Stručno vijeće Odjela za povijest na sjednici održanoj 08. travnja 2013. godine donijelo je

Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata
Odjela za povijest

Članak 1.
Radi poticanja rada i aktivnosti studenata/-ica na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru (u
daljnjem tekstu: Studenti povijesti) te promicanja studentskog stvaralaštva ustanovljuje se
nagrada i pohvala kojom se nagrađuju najbolji studenti povijesti unutar dvije (2) kategorije:
1. Nagrada za najboljeg studenta generacije za najkvalitetniji studentski projekt (individualno
ili u timu) od značaja za širu odjelnu i sveučilišnu populaciju te najangažiranijeg studenta u
aktivnostima vezanim uz Odjel za povijest.
2. Nagrada za najbolji studentski završni rad, diplomski rad ili istraživački rad.

Članak 2.
Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti povijesti koji imaju prosjek ocjena položenih
ispita do predaje dokumentacije 3,5 ili viši. Za svaku kategoriju članka 1. ovog Pravilnika
može biti dodijeljena jedna nagrada.

Članak 3.
Timski rad koji se prijavljuje za nagradu može biti djelo najviše tri autora.

Članak 4.
Odlukom Stručnog vijeća Odjela raspisuje se Natječaj za nagradu početkom kalendarske
godine za prethodnu akademsku godinu. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Odjela za povijest i otvoren je za prijave 14 dana od dana objave.

Članak 5.
Natječajna dokumentacija iz članka 1. ovog Pravilnika prema dvije (2) ponuđene kategorije
treba sadržavati sljedeće:

Kategorija jedan (1):
- ovjeren prijepis ocjena prethodne akademske godine,

- potvrdu o redovnom studiranju,
- potvrdu uspješne realizacije projekta od strane Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru (ako
postoji),
- vlastito izvješće nakon realiziranja projekta,
- prepoznatljivost kvalitete projekta u široj javnosti,
- ostalu dokumentaciju sukladno odluci Stručnog vijeća Odjela.

Kategorija dva (2):
- ovjeren prijepis ocjena prethodnih akademskih godina studija,
- potvrdu o redovnom studiranju,
- tekst završnog rada/istraživačkog rada u digitalnom obliku,
- tekst završnog rada/istraživačkog rada u papirnatom obliku,
- preporuku profesora mentora,
- ostalu dokumentaciju sukladno odluci Stručnog vijeća Odjela.

Članak 6.
Dokumentacija, sukladno kategoriji u kojoj se Studenti povijesti prijavljuju za nagradu,
predaje se na protokol Odjela. Pročelnik Odjela na sjednici Stručnog vijeća Odjela predlaže
Stručno povjerenstvo za izbor i dodjelu nagrada i pohvala studentima (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Članak 7.
Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana:
1. Predsjednik Povjerenstva za unapređenje i osiguravanje kvalitete na Odjelu za povijest
- predsjednik,
2. Asistent / znanstveni novak / stručni suradnik - član,
3. Predstavnik studenata povijesti - član.

Članak 8.
Stručno povjerenstvo razmatra dokumentaciju i daje obrazloženje svih prijavljenih kandidata
sukladno kategorijama. Odluka Povjerenstva o izboru najboljeg studenta u pojedinoj
kategoriji je konačna kada ju potvrdi Stručno vijeće Odjela.

Članak 9.
Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa utvrđenog u proračunu Odjela za povijest.
Novčani iznos nagrade utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest na prijedlog pročelnika
Odjela. Sadržaj i oblik povelje utvrđuje pročelnik Odjela. Povelja se izdaje na hrvatskom
jeziku.

Članak 10.
U slučaju nagrađenog timskog rada, svakom od studenata dodjeljuje se povelja, a novčani
iznos iz članka 9. ovog Pravilnika dodjeljuje im se u jednakim dijelovima.

Članak 11.
Odluka o dodjeli nagrade s popisom nagrađenih studenata objavljuje se na oglasnoj ploči i
mrežnim stranicama Odjela za povijest najkasnije sedam (7) dana prije njezine dodjele.

Članak 12.
Nagrada se dodjeljuje tijekom zimskog semestra, a točan datum utvrđuje pročelnik Odjela.
Nagrade studentima povijesti svečano uručuje pročelnik Odjela uz nazočnost članova
Povjerenstva.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Odjela.
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Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Odjela za povijest objavljen je na oglasnoj
ploči Odjela dana 09. travnja 2013. te stupa na snagu 17. travnja 2013. godine.

