
 

 

Na temelju članka 45. i članka 75. stavka 2. podstavka 7. Pravilnika Odjela za matematiku 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Vijeće Odjela za matematiku (u daljnjem 

tekstu: Vijeće Odjela) na 126. sjednici (6. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini) održanoj 

9. ožujka 2016. godine, pod točkom 12. dnevnog reda, donijelo je sljedeći 

 

PRAVILNIK 

O NAGRAĐIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA 

ODJELA ZA MATEMATIKU 

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Pravilnikom o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Odjela za matematiku Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se kriteriji 

i način nagrađivanja i pohvaljivanja redovitih studenata Odjela za matematiku u sastavu 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Odjel za 

matematiku). 

(2) Svi pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu 

li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

Nagrađivanje i pohvaljivanje studenata Odjela za matematiku obavlja se radi poticanja što 

većeg uspjeha u studiranju te znanstvenoistraživačkog i stručnog rada studenata Odjela za 

matematiku. 

 

 

II. VRSTE NAGRADA I POHVALA 

 

Članak 3. 

Studentima Odjela za matematiku dodjeljuju se nagrada i pohvale kako slijedi: 

1. Pročelnikova nagrada 

2. Pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija 

3. Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij. 

 

 

III. PROČELNIKOVA NAGRADA 

 

Članak 4. 

(1) Odluku o dodjeli Pročelnikove nagrade donosi Pročelnik Odjela za matematiku (u 

daljnjem tekstu: Pročelnik) početkom kalendarske godine za akademsku godinu. 

(2) Pročelnikova nagrada dodjeljuje se studentu završne godine studija ili osobi koja je 

završila studij na Odjelu za matematiku, i to: 

 preddiplomski sveučilišni studiji Matematike - 1 Pročelnikova nagrada 

 integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni nastavnički studij Matematike i 

informatike - 1 Pročelnikova nagrada 

 diplomski sveučilišni studij Matematike - 1 Pročelnikova nagrada.  
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(3) Pročelnikova nagrada dodjeljuje se studentu koji je ostvario prosječnu ocjenu studija 

veću ili jednaku 4 za iznimnu uspješnost u izvannastavnim aktivnostima koje doprinose 

ugledu Odjela za matematiku (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim 

skupovima, sudjelovanje na međunarodnim studentskim natjecanjima iz matematike ili 

računarstva, sudjelovanje u aktivnostima popularizacije matematike ili računarstva i 

slično). 

(4) Studenti koji su tijekom studiranja ponavljali godinu studija ne mogu biti dobitnici 

Pročelnikove nagrade. 

(5) Pročelnikova nagrada sastoji se od pisane plakete i novčanog dijela nagrade ako postoje 

financijske pretpostavke, o čemu odlučuje Pročelnik.  

(6) Visinu novčanog dijela nagrade svake akademske godine određuje Pročelnik u skladu s 

financijskim mogućnostima Odjela za matematiku. 

 

 

IV. POVJERENSTVO ZA DODJELU POHVALA STUDENTIMA 

 

Članak 5. 

(1) Vijeće Odjela svake akademske godine odlučuje o dodjeli pohvala za uspješnost u 

studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija na temelju prijedloga 

Povjerenstva za dodjelu pohvala studentima Odjela za matematiku (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka se sastoji od predsjednika i dva člana, i to: 

1. Zamjenik pročelnika za nastavu i studente, predsjednik Povjerenstva 

2. Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 

obrazovanja, član Povjerenstva 

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju kojeg, na prijedlog Pročelnika, bira 

Vijeće Odjela na vrijeme od  četiri (4) godine, član Povjerenstva. 

 

 

V. POHVALA ZA USPJEŠNOST U STUDIRANJU I IZVANNASTAVNE 

AKTIVNOSTI PO GODINAMA STUDIJA 

 

Članak 6. 

(1) Pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija 

dodjeljuje se studentima viših godina preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike 

i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog nastavničkog studija 

Matematike i informatike kao i studentima druge godine diplomskog sveučilišnog 

studija Matematike na Odjelu za matematiku, i to: 

 dvije (2) pohvale studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike 

 četiri (4) pohvale studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog nastavničkog studija Matematike i informatike 

 jedna (1) pohvala studentima diplomskog sveučilišnog studija Matematike. 

(2) Studenti predloženi za pohvalu za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po 

godinama studija moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 položeni svi ispiti s prethodne godine studija  

 prosjek ocjena najmanje 4,5 za sve položene ispite iz prethodnog perioda studiranja 

na Odjelu za matematiku 

 biti uspješni u izvannastavnim aktivnostima koje doprinose ugledu Odjela za 

matematiku (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim skupovima, 
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sudjelovanje na međunarodnim studentskim natjecanjima iz matematike ili 

računarstva, sudjelovanje u aktivnostima popularizacije matematike ili računarstva 

i slično) 

 nisu ponavljali niti jednu godinu studija. 

(3) Povjerenstvo sastavlja rang listu prema prosjeku ocjena iz stavka 2. podstavka 2. ovog 

članka i sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima koje doprinose ugledu Odjela za 

matematiku iz stavka 2. podstavka 3. ovog članka.  

(4) Pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija 

sastoji se od pisane plakete. 

 

 

 

VI. POHVALA ZA USPJEŠNOST U STUDIRANJU ZA ZAVRŠEN STUDIJ 

 

Članak 7. 

(1) Sveučilišnim prvostupnicima i magistrima struke s najvećim ukupnim ocjenama na 

kraju studija u generaciji promoviranih studenata dodjeljuje se pohvala za uspješnost u 

studiranju za završen studij u redovitom roku, bez ponavljanja godine, kako slijedi: 

 Prvostupnik/magistar s najvećom pohvalom – SUMMA CUM LAUDE - 1 student 

s najvećim prosjekom ocjena ukoliko je taj prosjek najmanje  4,5 

 Prvostupnik/magistar s velikom pohvalom – MAGNA CUM LAUDE - 1 student s 

drugim po veličini prosjekom ocjena ukoliko je taj prosjek najmanje 4,0 

 Prvostupnik/magistar s pohvalom – CUM LAUDE - 1 student s trećim po veličini 

prosjekom ocjena ukoliko je taj prosjek najmanje 4,0. 

(2) Latinske kvalifikacije pohvala iz stavka 1. ovog članka naznačuju se u dopunskoj ispravi 

o studiju koja se studentu izdaje na hrvatskom i engleskom jeziku. 

(3) U slučaju da veći broj studenata koji ispunjavaju uvjete za navedene pohvale  ima isti 

prosjek ocjena, pohvala se dodjeljuje svim studentima. 

 

 

 

VII. DODJELA NAGRADE  I POHVALA 

 

Članak 8. 

(1) Pročelnikova nagrada i pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij uručuju se 

studentima na promociji. 

(2) Pohvala za uspješnost u studiranju i izvannastavne aktivnosti po godinama studija 

uručuje se studentima na sjednici Vijeća Odjela. 

(3) Svaka Odluka o dodjeli nagrada i pohvala iz članka 3. ovog Pravilnika objavljuje se na 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Odjela za matematiku. 

(4) Sadržaj i oblik svih plaketa iz ovog Pravilnika utvrđuje Povjerenstvo. 

 

  




