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I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način dodjeljivanja priznanja i nagrada najboljim redovitim studenima 

preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskog sveučilišnog studija Odjela za biotehnologiju (u 

daljnjem tekstu: Odjel). 

(2) Kandidate mogu predložiti: Udruga studenata biotehnologije, Studentski zbor i znanstveno-nastavno 

osoblje Odjela. Također, studenti Odjela se mogu samostalno kandidirati ili mogu predložiti kandidature 

svojih kolega. 

(3) Prijava za kandidaturu uz Prijedlog prijave mora sadržavati preslike dokumenata koji dokazuju sve tvrdnje 

iskazane u Prijedlogu prijave.  

(4) Prijave se primaju od 1. do 10. rujna tekuće akademske godine, dok se prijave mogu primati i naknadno 

tijekom sljedeće akademske godine za prethodnu akademsku godinu ukoliko o tome bude objavljen Poziv 

na službenim stranicama Odjela za biotehnologiju. Kompletnu prijavu potrebno je poslati na mail adresu 

Odjela (ured@biotech.uniri.hr) 

(5) Sve pristigle prijave pregledati će Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za biotehnologiju 

i Povjerenstvo za poslijediplomski studij te dati svoje mišljenje Pročelniku Odjela.  

(6) Dodjela se vrši u svakoj akademskoj godini temeljem Odluke Odjelskog vijeća Odjela, na prijedlog 

pročelnika Odjela. 

(7)  Prednost u dodjeljivanju priznanja i nagrada imaju studenti koji još nisu bili nagrađivani temeljem   

      ovog Pravilnika. 

 

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako 

na muški i ženski rod. 

 

II. UVJETI I POSTUPAK 

 

 

Članak 3. 

(1) Priznanja se dodjeljuju za uspjeh studenata postignut u tekućoj akademskoj godini te se dodjeljuju do tri 

(3) nagrade za preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te jedna (1) nagrada za poslijediplomski 

sveučilišni studij.  

(2) Priznanje se dodjeljuje studentu koji je postigao izniman uspjeh tijekom studija te u van-nastavnim 

aktivnostima izuzetno promicao ugled Odjela. To uključuje cjelokupni spektar sportskih, izdavačkih, 

volonterskih, aktivističkih, humanitarnih, poduzetničkih i drugih aktivnosti. 

(3)  Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju priznanje se dodjeljuje studentu poslijediplomskog studija za 

znanstvenu izvrsnost (iskazanu kroz autorstva znanstvenih radova, sudjelovanja na kongresima i dr.) i za 

ostale aktivnosti kojima je izuzetno promicao ugled Odjela. 
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(4) Na prijedlog pročelnika Odjelsko vijeće može u iznimnim i opravdanim slučajevima povećati broj 

nagrađenih studenata. 

 

Članak 4. 

(1) Kandidati za dobivanje priznanja moraju imati položene sve ispite (uključujući i tekuću akademsku 

godinu) te najmanju prosječnu ocjenu 4.0.  

(2) Kandidati mogu biti samo studenti koji kroz studij nisu ponavljali niti jednu godinu. 

(3)  Podatke o ostvarenoj prosječnoj ocjeni prediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija daje Studentska 

služba, a za studente poslijediplomskog sveučilišnog studija podatke daje Povjerenstvo za 

poslijediplomski studij. 

 

 

Članak 5. 

(1) Uz pisano priznanje, najboljim studentima dodjeliti će se prigodna nagrada.  

(2) Priznanja i nagrade uručuje pročelnik Odjela u prigodnom terminu na samom kraju tekuće akademske 

godine ili na početku sljedeće akademske godine. 

(3) Odluka o priznanjima ističe se na mrežnoj stranici Odjela i odlaže u dosje studenta. 

(4) Naznaka o dodijeljenom priznanju upisuje se u Dopunsku ispravu o studiju studenta. 

 

 

Članak 6. 

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na studente upisane na preddiplomski, diplomski i poslijediplomski 

sveučilišni studij i primjenjuju se od akademske godine 2018/2019. 

 

  

 

          

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Pravilnik o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom 

studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 121-13/19-01/01-01 URBROJ: 2170-57-005-01-19-1 od 18.  

rujna 2019.), stupio je na snagu dana 18. rujna 2019. 

 

-iz Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, 

diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 121-13/21-

01/01-01 URBROJ: 2170-57-005-01-21-2, od 04. ožujka 2021.) 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se stručna služba Odjela da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju 

studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja iste. 

 

 
-iz Odluke o II. Izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim,  

diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 061-01/22-

01/01 URBROJ: 2170-57-005-01-22-1 od 24. veljače 2022. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se stručna služba Odjela da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju 

studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka primijenjuje se od akademske godine 2021/2022, pa nadalje. 

 

   

 

  PROČELNICA 

  prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

 Na temelju članka 3. Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na 

preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju 

(KLASA: 121-13/21-01/01-01 URBROJ: 2170-57-005-01-21-2, od 04. ožujka 2021. te čl. 3. Odluke o II. 

Izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, diplomskim i 

poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 061-01/22-01/01 URBROJ: 

2170-57-005-01-22-1 od 24. veljače 2022., stručna služba Odjela za biotehnologiju, utvrdila je pročišćeni 

tekst Pravilnika  o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju  
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 Pročišćeni tekst Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, diplomskim i 

poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju sadrži Pravilnik o nagrađivanju 

studenata na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za 

biotehnologiju (KLASA: 121-13/19-01/01-01 URBROJ: 2170-57-005-01-19-1 od 18. rujna 2019.), 

Odluku o Izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, 

diplomskim i poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 121-

13/21-01/01-01 URBROJ: 2170-57-005-01-21-2, od 04. ožujka 2021.) te Odluke o II. Izmjenama i 

dopunama Pravilnika o nagrađivanju studenata na preddiplomskim, diplomskim i 

poslijediplomskom sveučilišnom studiju Odjela za biotehnologiju (KLASA: 061-01/22-01/01 

URBROJ: 2170-57-005-01-22-1 od 24. veljače 2022., u kojima je naznačeno vrijeme njihova 

stupanja na snagu. 

 

 

 

 

  Voditeljica Ureda pročelnika 

  Ana Miošević, dipl. iur. 

 

 

 

 

KLASA; 061-01/22-01/01 

URBROJ: 2170-57-005-01-22-2 

Rijeka, 24. veljače 2022. 


