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Osijek, 28. lipnja 2012. 

 

prof. dr. sc. Ana Pintarić, dekanica 
prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prodekanica za  
razvojno-stručni rad 

 
 
Predmet: Preporuke Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog 
obrazovanja za izmjene Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata 
 

 

 Članak 15. Pravilnika koji govori o sastavu Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala 

studentima izmijeniti ili sastav sada imenovanog Povjerenstva uskladiti s odredbama 

važećeg Pravilnika. 

Člankom 15. Pravilnika utvrđeno je da se Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala 

studentima sastoji od 3 člana: 

1. prodekan za studijske programe i studente, predsjednik, 
2. predsjednik Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 

obrazovanja, 
3. predsjednik podružnice Studentskoga zbora. 

 
      Na Fakultetskom vijeću 26. listopada 2011. imenovano je Povjerenstvo za dodjelu  

      nagrada i pohvala studentima u sastavu: 

 1. izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay, predsjednik, 
 2. prof. dr. sc. Zlata Šundalić, 
 3. Marko Bagić, student. 
 
      Na sjednici Vijeća 25. travnja 2012. odlučeno je da se Povjerenstvo proširi s dva nova 

      člana: 

 4. doc. dr. sc. Silvija Ručević, 
 5. asistentica Ružica Pažin-Ilakovac. 
 
      Mandat izabranih članova Povjerenstva traje do 31. listopada 2013. godine. 
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 U članku 11., koji govori o pohvalama za izvannastavne aktivnosti studentima, u zagradi 

se daju primjeri aktivnosti. 

Povjerenstvo je mišljenja da uvjeti za dodjelu nagrada moraju biti jasni i nedvosmisleni, 

točno navedeni u Pravilniku. Postojeće rješenje, u kojemu se pojavljuju formulacije "i 

slično", otvara mogućnost različitog tumačenja odredbi Pravilnika te otvara sumnju u 

transparentnost cijelog postupka.  

Povjerenstvo za kvalitetu u svom aktualnom planu rada ima postavljen zadatak 

utvrđivanja pokazatelja praćenja uspješnosti studenata u izvannastavnim aktivnostima, 

što bi se moglo iskoristiti prilikom eventualne izmjene ovoga članka. 

 Novom odredbom Pravilnika potrebno je utvrditi rješenje kako bi se izbjegao sukob 

interesa između članova Povjerenstva i studenata kojima se dodjeljuju nagrade ili 

pohvale. Naime, ove je godine student – inače član Povjerenstva – primio nagradu što je 

očit primjer sukoba interesa jer nije jasno definirano na koji se način postupa u takvom 

slučaju. 

 

 

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, 
predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 
osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 


