
Na temelju članka 63. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09 i 63/11) i 
članka 28. Statuta Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na 120. sjednici 
održanoj 21. siječnja 2013. godine donijelo je  

 
PRAVILNIK  

o dodjeli Dekanove nagrade studentima preddiplomskog i diplomskog studija 
Pomorskog Fakulteta u Rijeci 

 
    I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele Dekanove nagrade (u daljnjem 
tekstu: Nagrada) redovitim studentima preddiplomskog i diplomskog studija Pomorskog 
fakulteta u Rijeci koji su ostvarili najbolje rezultate u studiju.  

 
Članak 2. 

  Dekanova nagrada uvodi se s ciljem trajnog isticanja i poticanja uspješnosti studenata 
čime se odaje priznanje njihovoj marljivosti,odgovornosti i izvrsnosti.  

 
Članak 3. 

Nagrada se sastoji od povelje i  materijalne nagrade.  
Izgled i sadržaj povelje određuje dekan.  

 
Članak 4. 

Nagrada se dodjeljuje po jednom najboljem studentu za uspjeh postignut u cjelokupnom 
studiju za svaki studijski smjer sveučilišnog preddiplomskog studija odnosno sveučilišnog 
diplomskog studija.  

 
 
II. UVJETI ZA DODJELU NAGRADA 
 

Članak 5. 
 Nagrada se dodjeljuje studentu koji je postigao najbolji uspjeh u polaganju svih kolegija 
tijekom prvog upisa, obranio završni rad odnosno diplomirao u roku od tri akademske godine 
na preddiplomskom sveučilišnom studiju odnosno dvije akademske godine na sveučilišnom 
diplomskom studiju (do 30. rujna) te ima prosjek ocjena minimalno 4,00. 

Student, predloženik za dobivanje nagrade, mora biti primjerenog i uzornog ponašanja i 
protiv njega se ne smije voditi stegovni postupak. 

 
Članak 6. 

 Posebni kriteriji za dodjelu nagrade obuhvaćaju izvrsnost, kreativnost i  istaknuti rad 
predloženika za dobivanje nagrade u studentskim organizacijama, projektima, humanitarnom 
radu te ostalim aktivnostima prema kojima se može vrednovati njegova  izvrsnost.  

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADE 
 

Članak 7. 
 Nagradu dodjeljuje dekan na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Dekanove nagrade 
studentima preddiplomskog i diplomskog studija. 

 Povjerenstvo za dodjelu Dekanove nagrade studentima preddiplomskog i diplomskog 
studija čine: Prodekan za nastavu – predsjednik, a članovi Povjerenstva su predstojnik Zavoda 



studijskog smjera za koji se dodjeljuje nagrada, tajnik, voditelj Studentske službe i predsjednik 
Studentskog zbora. 

Članak  8. 
 Studentska služba utvrđuje listu svih kandidata koji zadovoljavaju uvjete iz članka 5. 

ovog Pravilnika za sve studijske smjerove preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i 
dostavlja ih predsjedniku Povjerenstva do 15. listopada. 

 Predsjednik Povjerenstva dostavlja listu kandidata Zavodima, Katedrama i Studentskom 
zboru koji o svojim mišljenjima pismeno u roku od 10 dana od primitka liste izvješćuju 
Povjerenstvo. Zavodi po primitku liste kandidata formiraju listu 3 (tri) najbolja kandidata i istu 
dostavljaju predsjedniku Povjerenstva. 

 Studentska služba obavještava studente kandidate s liste Zavoda da u roku od 10 
(deset) dana dostave predsjedniku Povjerenstva odgovarajuću dokumentaciju 
(potvrde/uvjerenja, pohvalnice, zahvalnice, i sl.) kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz članka 
6. ovog Pravilnika.  

 Povjerenstvo razmatra listu Zavoda i odlučuje o najboljem studentu temeljem prosjeka 
ocjena, mišljenja Zavoda, Katedri, Studentskog zbora i posebnih kriterija propisanih člankom 6. 
ovog Pravilnika. 

 Povjerenstvo izrađuje konačan prijedlog i dostavlja ga dekanu do 15.  studenog. 
 Dekan na prijedlog Povjerenstva donosi pismenu odluku. Odluka se objavljuje na 

oglasnoj ploči i na internet stranici Fakulteta. 
 

Članak  9. 
 Nagradu uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog Vijeća povodom blagdana Sv. 

Nikole, zaštitnika pomoraca i studenata pomorstva.  
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Pomorskog Fakulteta u 

Rijeci. 

 Pravilnik će se objaviti i na web stranici  Pomorskog Fakulteta.  
 
 

Klasa: 602-04/13-01/14 
Urbroj: 2170-57-01-13-1 

   Dekan,  
 
Prof.dr.sc. Serđo Kos, FRIN, v.r. 

 
 
 
 Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 30. siječnja 2013. godine, te je 
istoga dana stupio na snagu. 
 
 
             Tajnik, 
 
        Željko Ševerdija, dipl.iur., v.r. 
 


