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Predmet: Prijedlog nagrađivanja djelatnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i 
suradničkim zvanjima i nenastavnog osoblja Filozofskoga fakulteta Osijek 
 
 
Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na svojem je 
sastanku 21. ožujka 2014. godine izradilo konačan prijedlog nagrađivanja djelatnika u 
znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima i nenastavnog osoblja Filozofskog 
fakulteta Osijek: 
 
Povjerenstvo za kvalitetu predlaže sljedeće vrste nagrada: 

1. Nagrada za vrijedno znanstveno djelo, s dvije podkategorije 
a. Nagrada za znanstvenu knjigu 
b. Nagrada za izvorni znanstveni članak 

2. Nagrada za nastavni rad 
3. Nagrada za životno djelo 
4. Nagrada za izuzetna zalaganja nenastavnom osoblju 

 
Svaka od navedenih nagrada dodjeljuje se jedanput u tri godine, naizmjenično, osim Nagrade 
za životno djelo koja se dodjeljuje prigodno. 
 
Nagrade pod 1., 2. i 4. se dodjeljuju tijekom svečane sjednice Fakultetskog vijeća krajem 
kalendarske godine za prethodne tri akademske godine, naizmjenično. Nagrada za životno djelo 
dodjeljuje se tijekom svečane sjednice Fakultetskog vijeća krajem kalendarske godine. 
 
Po pitanju postupka i kriterija za dodjelu nagrada Povjerenstvo predlaže sljedeće: 

1. Poziv za prijedlog kandidata za obje podkategorije Nagrade za vrijedno znanstveno 
djelo objavljuje se na mrežnim stranicama FFOS najmanje dva mjeseca prije dodjele. 
Uz poziv se objavljuju i obrasci za prijavu kandidata za nagradu. Poziv je otvoren 30 
dana. Ispunjeni obrazac poslan Povjerenstvu za dodjeljivanje nagrade predstavlja 
službenu prijavu kandidata za nagradu. Prijedlog za dodjelu nagrade mogu dati odsjeci, 
katedre, pojedinci i skupine pojedinaca na FFOS. Povjerenstvo za dodjeljivanje nagrada 
u roku od 45 dana među pristiglim prijedlozima odabire kandidate za nagrade prema 
kriterijima koji su definirani u obrascima za prijavu (Prilog 1 - Obrasci za nagrade za 
vrijedno znanstveno djelo). Nagrada se može dodijeliti istoj osobi više puta. 

2. Nagrada za nastavni rad dodjeljuje se nastavniku ili asistentu koji je ostvario najvišu 
prosječnu ocjenu u sveučilišnim studentskim anketama tijekom tri godine (razdoblje 
dodjele nagrade). U obzir se uzimaju rezultati za onog nastavnika ili asistenta kojega je 
ocijenilo najmanje 50% od ukupnog broja studenata koji su ga trebali ocijeniti u svakoj od 
tri akademske godine koje se uzimaju u obzir. 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 kao kriterij za dodjelu 
nagrade. Nagrada se može dodijeliti istoj osobi više puta. U jednoj se godini može 
dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. 

3. Nagradu za životno djelo dodjeljuje dekan na obrazloženi prijedlog odsjeka ili katedri 
FFOS, a za ukupan znanstveni i nastavni doprinos te promicanje ugleda fakulteta i 
struke.  

4. Nagradu za izuzetna zalaganja nenastavnom osoblju dodjeljuje dekan. Nagrada se 
može dodijeliti istoj osobi više puta. 

 
Nagrade se dodjeljuju u obliku diplome i u obliku novčane nagrade. Iznos novčane nagrade 
utvrđuje dekan posebnom odlukom za svaku dodjelu. 
 
Povjerenstvo za kvalitetu predlaže sljedeći sastav Povjerenstva za dodjeljivanje nagrada: 

 prodekan za nastavu 

 prodekan za znanost 

 tajnik fakulteta 

 predstavnik djelatnika u znanstveno-nastavnim zvanjima 

 predstavnik djelatnika suradničkim zvanjima 
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