Na temelju članka 130. stavka 3. Statuta Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Fakultetsko vijeće na svojoj
164. redovitoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK
o nagradama i priznanjima studentima

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju kriteriji i način dodjeljivanja priznanja i Dekanove nagrade studentima
Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

II. VRSTE NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 2.
Studentima se dodjeljuju tri vrste priznanja i jedna nagrada:
1. Priznanje za uspješnost u studiranju na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju
2. Priznanje za uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju
3. Priznanje za izvannastavne aktivnosti
4. Dekanova nagrada.

III. POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 3.
(1) Fakultetsko vijeće svake akademske godine nakon zimskih ispitnih rokova, a prije sjednice
Fakultetskog vijeća povodom Dana fakulteta, odlučuje o dodjeli priznanja na temelju prijedloga
Povjerenstva za dodjelu priznanja studentima (dalje u tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, i to:
1. Prodekan za nastavu i studente, predsjednik
2. Predsjednik Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
3. Predsjednik podružnice Studentskoga zbora.

IV. PRIZNANJE ZA USPJEŠNOST U
DIPLOMSKOM I STRUČNOM STUDIJU

STUDIRANJU

NA

PREDDIPLOMSKOM,

Članak 4.
(1) Priznanje za uspješnost u studiranju dodjeljuje se za uspjeh studenata druge i treće godine
preddiplomskoga i stručnog studija, te druge godine diplomskoga studija.
(2) Dodjeljuje se po jedno priznanje za studente:
- 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike
- 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (izb. blok Elektroenergetika)
- 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (izb. blok Komunikacije i
informatika)
- 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (izb. blok Elektroenergetika)
- 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (izb. blok Komunikacije i
informatika)

- 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva
- 2. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Elektroenergetika)
- 2. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Automatika)
- 2. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Informatika)
- 3. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Elektroenergetika)
- 3. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Automatika)
- 3. godine stručnog studija elektrotehnike (smjer Informatika)
- 2. godine diplomskog sveučilišnog studija računarstva
- 2. godine diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (smjer Elektroenergetika)
- 2. godine diplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike (smjer Komunikacije i informatika).
(3) Studenti predloženi za priznanje na pojedinoj godini studija:
- moraju biti redovito upisani u studijsku godinu,
- moraju imati položene sve ispite iz prethodnih studijskih godina,
- moraju imati najmanje prosjek ocjena 4,0 za sve položene ispite uključujući ispite položene
tijekom zimskog ispitnog roka tekuće ak. godine
- nisu ponavljali niti jednu godinu studija.
(4) Povjerenstvo pravi rang listu studenata prema sljedećim kriterijima (primjenjuje se samo prvi kriterij,
a u slučaju izjednačenog uspjeha prema prvom kriteriju, primjenjuje se sljedeći kriterij, itd.):
1. prosjek ocjena svih položenih ispita na tri decimale, uključujući ispite položene tijekom
zimskog ispitnog roka tekuće akademske godine
2. broj bodova određen zbrojem bodova za svaki položeni ispit, uključujući ispite položene
tijekom zimskog ispitnog roka tekuće akademske godine, prema:
(broj ECTS-a kolegija)*(ocjena iz kolegija)
3. za stručni i preddiplomski studij: broj bodova ostvarenih polaganjem ispita državne
mature na rang-listi za upis studija; za diplomski studij: prosjek ocjena na
preddiplomskom studiju.
(5) Priznanje se sastoji od pisane plakete.
(6) Student može dobiti priznanje za uspješnost u studiranju samo jedanput tijekom preddiplomskog,
diplomskog, odnosno stručnog studija.

V.

PRIZNANJE ZA USPJEŠNOST U STUDIRANJU NA POSLIJEDIPLOMSKOM
SVEUČILIŠNOM STUDIJU

Članak 5.
(1) Priznanje za uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju dodjeljuje se za
iznadprosječne rezultate ostvarene kroz polaganje ispita i objavljivanje znanstvenih radova.
(2) Studenti predloženi za priznanje moraju: 4,5 za sve položene ispite;
- imati položenih najmanje 5 ispita;
- imati objavljen najmanje 1 znanstveni rad.
(3) Povjerenstvo pravi rang listu studenata prema sljedećim kriterijima (primjenjuje se prvi kriterij, a u
slučaju podjednakog prosječnog broja bodova u granicama ±10% prema prvom kriteriju, primjenjuje se
sljedeći kriterij, itd.):
1. prosječan broj ECTS bodova (ECTS bodovi/broj godina studija) ostvarenih objavljivanjem
radova i polaganjem ispita do zaključno 31.12. prethodne kalendarske godine
2. ECTS bodovi ostvareni objavljivanjem radova u časopisima indeksiranim u WoS bazi
3. sumi bodova na temelju ranga časopisa u kojima su objavljeni radovi, pri čemu rad objavljen
u časopisu u: a) prvom kvartilu područja nosi 100 bodova; b) drugom kvartilu područja nosi
70 bodova; c) trećem kvartilu područja nosi 40 bodova; d) četvrtom kvartilu područja nosi 10
bodova.

ECTS bodovi za objavljene radove računaju se prema Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom
studiju na sljedeći način:
• 10 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja
doktorske disertacije objavljen u časopisu koji je citiran u referalnim bazama koje se ne moraju
nalaziti u kategorijama A i B prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja N.N. br.
84 od 11. srpnja 2005. (već u ostalim referalnim bazama) ili je objavljen u zborniku
znanstvenog skupa s međunarodnom recenzijom koji je citiran u referalnim bazama koje se
moraju nalaziti u kategorijama A i B prema navedenom Pravilniku.,
• 20 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja
doktorske disertacije objavljen u časopisu citiranom u referalnim bazama (kategorija B prema
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.)
• 40 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja
doktorske disertacije objavljen u časopisu citiranom u referalnim bazama Science Citation Index
(SCI) ili Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.) (kategorija A prema Pravilniku o
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.)
• 60 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja
doktorske disertacije objavljen u časopisu citiranom u referalnoj bazi Current Contents (CC)
(kategorija A prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11.
srpnja 2005.)
Za objavljene radove s ukupno 1-3 autora, student dobiva puni broj ECTS bodova; za radove s ukupno 4
do 5 autora student dobiva 50% ECTS bodova; za radove s ukupno n=6 i više autora student dobiva 100/n
% navedenih ECTS bodova.
(4) Student može samo jednom tijekom studija dobiti priznanje za uspješnost u studiranju na
poslijediplomskom sveučilišnom studiju.
(5) Priznanje se sastoji od pisane plakete.
(6) Iznimno, u slučaju da se niti jedan student na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ne ističe
posebno svojim rezultatima, Povjerenstvo može predložiti Fakultetskom vijeću da se priznanje za
uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju ne dodijeli u tekućoj akademskoj
godini.

VII.

PRIZNANJE ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Članak 6.
(1) Svake se godine može najviše troje studenata dodijeliti priznanje za izvannastavne aktivnosti kojima
su pridonijeli ugledu Fakulteta (međunarodna natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima, rad u
časopisima, umjetničke ili športske skupine, rad u studentskim udrugama i slično).
(2) Priznanje se sastoji od pisane plakete.

VIII.

DEKANOVA NAGRADA

Članak 7.
(1) Odluku o dodjeli Dekanove nagrade donosi dekan, na temelju kriterija za uspješnost u studiranju i na
temelju izvannastavnih aktivnosti kojima je student pridonio ugledu Fakulteta.
(2) Nagrada se sastoji od pisane plakete "Dekanova nagrada" i novčanog dijela nagrade, čiju visinu svake
godine određuje dekan u ovisnosti o financijskim mogućnostima Fakulteta.

IX.

DODJELA NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 8.
Dekanova nagrada, priznanje za uspješnost u studiranju na pojedinoj godini studija, priznanje za
uspješnost u studiranju na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i priznanje za izvannastavne aktivnosti
uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća prigodom obilježavanja Dana fakulteta.

Članak 9.
O dodijeljenim nagradama i priznanjima studentima vodi se očevidnik u Studentskoj službi.

X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

Dekan
Prof.dr.sc. Drago Žagar

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta dana 11. ožujka 2014. godine i stupio je na snagu
dana 19. ožujka 2014. godine.

Tajnik
Mirica Knežević, dipl.iur.
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