
Tko Što Rokovi Kako
Dekanica FOI Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu radova 

pristiglih za rektorovu nagradu
1.3.2022. Pravilnik o rektorovoj nagradi, članak 4, stavak 3, donosi čelnik 

sastavnice (sastav povjerenstva i vrijeme na koje se imenuje)

Povjerenstvo FOI Kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova
Upute za tehničko opremanje

1.3.2022. Objava Odluke o kriterijima za ocjenu izvrsnosti  na oglasnim 
pločama, mrežnim stranicama,  portalu za studente te Moodlu
Opće upute za pisanje i tehničko opremanje su Prilog 2 Pravilnika

Povjerenstvo FOI Natječaj sastavnice 25.2.2022. (prva 
objava); 1.4.2022. 
(druga objava); 
1.05.2022. (treća 
objava)

Objava na oglasnim pločama, mrežnim stranicama,  portalu za 
studente te Moodle sustavu

Student(ica) Prijavljuje rad na Sveučilištu preko obrazaca za 
Rektorovu nagradu

30.06.2022. (do 16h) Na mrežnim stranicama Sveučilišta 
https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Student(ica) Predaje ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i 
potpisano obrazloženje mentora) u dva primjerka

30.06.2022. (do 16h) U dekanatu FOI-ja 

Student(ica) Predaje rad u elektroničkom obliku 30.06.2022. (do 16h) U sustavu za e-učenje FOI u kolegiju Rektorova nagrada 
https://elf.foi.hr/course/view.php?id=355

Mentor(ica) Upisuje u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Zagrebu obrazloženje po čemu predloženi 
rad udovoljava kriterijima izvrsnosti

30.06.2022. (do 16h) Na mrežnim stranicama Sveučilišta 
https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Student(ica) Izlaže prezentaciju pred Povjerenstvom FOI 4.- 8.7.2022. Na FOI prema rasporedu oglašenom u sustavu za e-učenje FOI
Povjerenstvo FOI Dostavlja Fakultetskom vijeću dokumentaciju propisanu 

u Prilogu 1 Pravilnika
12.7.2022.

Fakultetsko vijeće FOI Prihvaća i potvrđuje prijedlog Povjerenstva FOI 22.7.2022.

Povjerenstvo FOI Dostavlja Povjerenstvu Sveučilišta prijedlog i prateću 
dokumentaciju

29.7.2022.

Sveučilište Objavljuje popis valjano prijavljenih radova Po isteku natječaja Na mrežnim stranicama

Povjerenstvo 
Sveučilišta u Zagrebu

Dostavlja rektoru konačni prijedlog za dodjelu 
Rektorove nagrade

12.9.2022.

Rektorat Sveučilišta u 
Zagrebu

Objavljuje Odluku o dodjeli Rektorove nagrade s 
popisom nagrađenih autora i naslovima njihovih radova

Objavit će se naknadno Na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih 
njegovih sastavnica

Rektor Svečana dodjela Rektorovih nagrada Objavit će se naknadno Sveučilište u Zagrebu
Student(ica) Dostavlja poster svog rada Objavit će se naknadno Još nije objavljeno 


