
PRAVILNIK O DODJELI RAKTOROVE NAGRADE 
 

Članak 1. 
Radi poticanja znanstvenoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada te promicanja studentskoga 
stvaralaštva ustanovljuje se Rektorova nagrada (u daljnjem tekstu: Nagrada) kojom se nagraĎuju 
najbolji studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetnička ostvarenja.  
 

Članak 2. 
Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Zagrebu.  
 

Članak 3. 
Natječaj za Nagradu raspisuje se početkom kalendarske godine za akademsku godinu u tijeku. 
Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama svih visokih učilišta i svih studija Sveučilišta u 
Zagrebu.  

Članak 4. 
Studenti mogu za Nagradu prijaviti rad znanstvenog ili stručnog sadržaja odnosno umjetničko 
ostvarenje jednog ili više autora. 
Za Nagradu se ne može prijaviti diplomski rad, ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom 
diplomskog rada. 
Istome studentu Nagrada se može dodijeliti u pravilu samo jedanput. 

Članak 5. 
Radovi koji se prijavljuju za Nagradu predaju se dekanu visokog učilišta odnosno voditelju 
sveučilišnog studija. 
Dekan visokog učilišta odnosno voditelj sveučilišnog studija imenuje povjerenstvo za izbor 
najboljih prijavljenih radova. 
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka dostavlja rektoru najbolje radove s prijedlogom 
redoslijeda i njegovim obrazloženjem najkasnije do nadnevka utvrĎenog u natječaju. 

Članak 6. 
Rektor imenuje povjerenstvo za pregled predloženih radova za Nagradu. 
Sastav povjerenstva i vrijeme na koje se povjerenstvo imenuje utvrĎuje se odlukom o 
imenovanju.  

Članak 7. 
Povjerenstvo iz članka 6. Pravilnika, nakon što pregleda radove dostavljene u skladu s 
odredbama članka 4. i 5. Pravilnika, predlaže rektoru redoslijed radova. 
Konačnu odluku o dodjeli Nagrade donosi rektor. 

Članak 8. 
Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa utvrĎenog u proračunu Sveučilišta u Zagrebu. 
Sadržaj i oblik povelje utvrĎuje rektor. 

Članak 9. 
Svakome od studenata autora nagraĎenog zajedničkog rada dodjeljuje se povelja, a novčani 
iznos Nagrade iz članka 8. stavka 1. Pravilnika dodjeljuje im se u jednakim dijelovima. 

Članak 10. 
Rektor svake akademske godine može dodijeliti jednu ili više posebnih Nagrada studentu 
odnosno skupini studenata za izniman uspjeh u javnom nastupu ili djelovanju (dramske, likovne, 
glazbene ili športske skupine, studentske udruge i sl.). 
Posebna Nagrada dodjeljuje se u obliku posebne povelje čiji sadržaj i oblik utvrĎuje rektor. 
Kada se posebna Nagrada dodjeljuje skupini studenata, svakom se članu skupine uručuje 
potvrda o dodijeljenoj Nagradi. 

Članak 11. 



Odluka o dodjeli Nagrade s popisom svih nagraĎenih studenata i radova za koje se nagraĎuju 
objavljuje se na oglasnim pločama svih visokih učilišta i svih studija Sveučilišta u Zagrebu 
najkasnije tri dana prije njezine podjele. 

Članak 12. 
Nagrada se dodjeljuje u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske. 
Nagrade svečano uručuje rektor uz nazočnost dekana, voditelja studija, povjerenstva iz članka 6. 
Pravilnika, predsjednika povjerenstava visokih učilišta i studija Sveučilišta u Zagrebu te 
akademske javnosti u auli Sveučilišta koncem svibnja ili početkom lipnja. 

Članak 13. 
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 1997/98. 
Pravilnik se objavljuje na oglasnim pločama Sveučilišta u Zagrebu i u sveučilišnim glasilima. 


