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Na temelju članka 43. Statuta Filozofskoga fakulteta Osijek Fakultetsko je vijeće na 6. 

sjednici u akademskoj godini 2016./2017. održanoj dana 29. ožujka 2017. donijelo sljedeći 

 

P R A V I L N I K   

o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata 
                  (pročišćeni tekst)  
 
 
 
Opće odredbe 
 

Članak 1. 

 

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju kriteriji i način nagrađivanja i pohvaljivanja redovitih 

studenata Filozofskoga fakulteta. 

(2) Izrazi koji se koriste u Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

 

Vrste nagrada i pohvala 

 

Članak 2. 

 

Studentima Filozofskoga fakulteta dodjeljuju se dvije vrste nagrada i tri vrste pohvala: 

 

1. Nagrada „Zlatni student“ 

2. Dekanova nagrada 

3. Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama 

4. Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij 

5. Pohvala za izvannastavne aktivnosti. 

 

 

Nagrada „Zlatni student“ 

 

Članak 3. 

 

(1) Nagradom „Zlatni student“ nagrađuje se student koji je preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij završio s prosjekom ocjena 5,00 te je bio uspješan u izvannastavnim 

aktivnostima (objavljeni znanstveni radovi, izlaganje na znanstvenim skupovima, prvo 

mjesto na državnim sportskim natjecanjima i dr.). 

(2) Nagrada se dodjeljuje svim studentima koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 4. 

 

Nagrada se sastoji od priznanja i novčanoga dijela, čiju visinu svake godine određuje dekan 

Fakulteta. 
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Dekanova nagrada 

 

Članak 5. 

 

(1) Dekanovom se nagradom nagrađuju studenti završnih godina preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najvišu 

prosječnu ocjenu. 

(2) Rektorova nagrada, nagrada Lions kluba i već dobivena Dekanova nagrada isključuju 

mogućnost dobivanja Dekanove nagrade. 

(3) Nagrada se dodjeljuje po jednom studentu preddiplomske i diplomske sveučilišne razine 

jednopredmetnih i dvopredmetnih studija. 

 

Članak 6. 

 

(1) Ako više studenta na diplomskom sveučilišnom studiju ima isti prosjek ocjena, nagrada se 

dodjeljuje studentu koji je imao bolji prosjek ocjena na preddiplomskom sveučilišnog studiju. 

(2) Predloženici za nagradu moraju biti redovito upisani u završnu godinu studija, a da pritom 

tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija nisu ponavljali godinu. 

 

Članak 7. 

 

Nagrada se sastoji od priznanja „Dekanova nagrada“ i novčanoga dijela, čiju visinu svake 

godine određuje dekan Fakulteta. 

 

 

Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama 

 

Članak 8. 

 

Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama dodjeljuje se studentima za uspjeh postignut 

na prvoj i drugoj godini preddiplomskoga sveučilišnog studija te na prvoj godini diplomskoga 

sveučilišnog studija.   

 

Članak 9. 

 

(1) Predloženici za pohvalu na određenoj godini studija moraju biti redovito upisani te imati 

položene sve ispite s prethodne godine, a da pritom tijekom studija nisu ponavljali godinu. 

(2) Pohvala se sastoji od priznanja. 

 

 

Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij 

 

Članak 10. 

 

(1) Sveučilišnim prvostupnicima i magistrima struke dodjeljuje se pohvala za završen studij u 

redovitom roku (bez ponavljanja godine) s iznimnim uspjehom kako slijedi: 

1. Najveća pohvala (summa cum laude) – 1 student 

2. Velika pohvala (magna cum laude) – 2 studenta 

3. Pohvala (cum laude) – 3 studenta. 
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(2) Pohvala se sastoji od priznanja. 

(3) Ukoliko veći broja studenata koji ispunjavaju uvjete za najveću pohvalu (summa cum 

laude) ima isti prosjek ocjena, pohvala se dodjeljuje svim studentima.   

 

 

Pohvala za izvannastavne aktivnosti 

 

Članak 11. 

 

(1) Svake se godine troje studenata pohvaljuje za izvannastavne aktivnosti (međunarodna 

natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima, rad u publikacijama, umjetničke ili sportske 

aktivnosti, doprinos radu studentskih udruga i slično). 

(2) Studenti se za pohvalu prijavljuju na temelju poziva koji objavljuje Povjerenstvo za 

dodjelu nagrada i pohvala studentima na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

Članak 12. 

 

(1) Predloženici za pohvalu moraju imati prosjek ocjena svih položenih ispita veći od 3,50. 

(2) Pohvala se sastoji od priznanja. 

(3) Pohvala za izvannastavne aktivnosti studentu se može dodijeliti jednom tijekom studija. 

 

 

Nadležnost za donošenje odluka o nagrađivanju i pohvaljivanju 

 

Članak 13. 

 

(1) Odluku o nagradi „Zlatni student“ donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za 

dodjelu nagrada i pohvala studentima. 

(2) Odluku o Dekanovoj nagradi donosi dekan na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i 

pohvala studentima.  

(3) Odluku o pohvali za uspješnost u studiranju po godinama, za uspješnost u studiranju za 

završen studij i za izvannastavne aktivnosti donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog 

Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima. 

(4) Odluke o dodjeli  nagrada i pohvala objavljuju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Fakulteta najkasnije osam dana prije dodjele. 

 

 

Dodjela nagrada i pohvala 

 

Članak 14. 

 

(1) Nagrada „Zlatni student“ uručuje se studentu na svečanosti obilježavanja Dana Fakulteta. 

(2) Dekanova nagrada, pohvala za uspješnost u studiranju na pojedinoj godini studija i za 

izvannastavne aktivnosti uručuje se studentima na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća 

prigodom obilježavanja Dana Fakulteta. 

(4) Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij uručuje se studentima na svečanoj 

promociji. 
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