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Predmet: Prijedlog nagrađivanja nastavnika i asistenata Filozofskog fakulteta u Osijeku  
 
 
Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na svojem je 
sastanku 23. siječnja 2013. godine izradilo prijedlog nagrađivanja nastavnika: 
 
Nastavnicima Filozofskog fakulteta dodjeljuju se tri vrste nagrada: 

o Nagrada za nastavni rad 
o Nagrada za znanstveno-istraživački rad 
o Nagrada za stručni rad 

 
Nagrade se dodjeljuju godišnje, u studenom za prethodnu akademsku godinu. 
 
Svakom se nagradom nagrađuje po jedan nastavnik ili asistent. 
 
Nagrada za nastavni rad dodjeljuje se na osnovu rezultata jedinstvene sveučilišne studentske 
ankete onom nastavniku ili asistentu koji je u anketi ocijenjen najvišom ocjenom, ako ga je 
ocijenilo najmanje 50% od ukupnog broja studenata na kolegijima za koje je bio ocjenjivan. 
Ukoliko više nastavnika ima istu ocjenu i ispunjavaju uvjet izlaznosti na anketu, dodijelit će se 
više nagrada. 
Prijedlog za nagradu za nastavni rad upravi Filozofskog fakulteta daje Povjerenstvo za kvalitetu 
na temelju navedenih podataka iz jedinstvene sveučilišne studentske ankete. 
Za godinu u kojoj se ne bi provela jedinstvena sveučilišna studentska anketa provela bi se 
interna studentska anketa (Priručnik toč. 3.1., str. 15) čiji bi se rezultati, na isti način, koristili za 
prijedlog nagrade za nastavni rad. 
 
Nastavnika ili asistenta za nagradu za znanstveno-istraživački rad odabire uprava 
Filozofskog fakulteta. Povjerenstvo za kvalitetu predlaže sljedeće kriterije za dodjelu nagrade za 
znanstveno-istraživački rad: 

 Knjiga 

 Radovi objavljeni u kategoriziranim publikacijama (popis časopisa i publikacija navedenih u 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja) 

 Zbornik (uredio / priredio) 

 Uredništvo / glavni urednik (leksikon, enciklopedija, znanstveni i stručni časopis) 

 Znanstveni skupovi (tuzemstvo) 

 Znanstveni skupovi (inozemstvo) 

 Znanstveni skup (organizirao, voditelj, predsjednik itd.) 

 Pozvano izlaganje (tuzemstvo) 

 Pozvano izlaganje (inozemstvo) 



 Domaći znanstveni i stručni projekti (voditelj, istraživač) 

 Međunarodni znanstveni i stručni projekti (voditelj, istraživač) 

 Recenzija 

 Prijevod 
 
Nastavnika ili asistenta za nagradu za stručni rad odabire uprava Filozofskog fakulteta. 
Povjerenstvo za kvalitetu predlaže sljedeće kriterije za dodjelu nagrade za stručni rad: 

 Rad u regionalnim i državnim povjerenstvima, vijećima, znanstvenim odborima u kojima se 
promiču interesi i standardi struke (aktivno članstvo u strukovnim udrugama, predsjedanje 

 Rad u tijelima fakulteta (radne skupine, povjerenstva...) 

 Uređivanje mrežnih stranica 

 Radionice, javne rasprave, predavanja, tribine, konferencije, seminari za popularizaciju 
znanosti otvorene javnosti (održao / organizirao / vodio) 

 Znanstveni i stručni projekti u suradnji s partnerima iz zajednice 

 Okrugli stolovi, konferencije, predavanja održani u suradnji s vanjskim dionicima 

 Rad u povjerenstvima i tijelima vanjskih dionika 

 Javne rasprave, okrugli stolovi i druge manifestacije na kojima se predstavljaju aktivnosti 
Filozofskog fakulteta 

 Cjeloživotno obrazovanje (pohađanje stručnih tečajeva/radionica/seminara, studijski boravak 
u inozemstvu, mentorstvo) 
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