Na temelju članka 39. i 154. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata Sveučilišta o
kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru broj:01-1668/15
godine od 23. rujna 2015. godine, Rektorica Sveučilišta u Mostaru dana 25. rujna 2015.
godine, donosi:

PRAVILNIK
O REKTROVOVOJ NAGRADI STUDENTIMA
SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti, kriteriji, postupak dodjele i rektorove nagrade studentima
Sveučilišta u Mostaru.

Članak 2.
Rektorovu nagradu mogu dobiti redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija,
diplomskog sveučilišnog studija te studenti integriranog sveučilišnog studija.
Završna godina diplomskog i integriranog studija ne vrednuje se za dobijanje rektorove
nagrade.
Članak 3.
Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje za prethodnu godinu studija.

Članak 4.
Rektorova nagrada se dodjeljuje za:
1)
2)
3)
4)

uspjeh u studiranju,
nagrada za šport,
za studenski znanstveni ili umjetnički rad,
nagrada za promicanje Sveučilišta,

Članak 5.
Uvjeti koje studenti moraju ispunjavati za uspjeh u studiranju su slijedeći:
 da u trenutku prijavljivanja za Rektorovu nagradu nisu stariji od 26 godina,
 da prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade,
 da nisu ponavljali nijednu godinu studija,
 da su do 30. rujna položili sve kolegije prethodne akademske godine i ostvarili prosjek
ocjena od najmanje 4,00.

Članak 6.
Rektor će dekanima ustrojbene jedinice dostaviti odluku o pokretanju postupka dodjele
rektorove nagrade i rokove u kojem je ustrojbena jedinica dužna provesti natječajni postupak,
te dostaviti svoju odluku o prijedlogu za rektorovu nagradu s imenima dvoje predloženika u
skladu s uvjetima koji su propisanim u članka 5. ovoga Pravilnika.
Rektorovu nagradu mogu dobiti dvoje najuspješnijih studenta sa svake ustrojbene jedinice
Sveučilišta temeljem uspjeha u studiranju.

Članak 7.
Rektor Sveučilišta u Mostaru na početku akademske godine raspisuje natječaj s kriterijima za
dodjelu rektorove nagrade za šport, za studenski znanstveni ili umjetnički rad i nagrade za
promicanje Sveučilišta.
Rektorovu nagradu iz stavka 1. ovo članka mogu dobiti najviše tri kandidata.
Natječaj za dodjelu rektorove nagrade iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na web stranici i
oglasnoj ploči Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.
Rektor će posebnom odlukom imenovati Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka za
dodjelu rektorove nagrade koje se sastoji od najmanje tri člana.

Članak 8.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog dijela.
O visini novčanog dijela Rektorove nagrade Odluku donosi rektor Sveučilišta.

Članak 9.
Kandidati uz prijavu za rektorovu nagradu iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika prilažu
dokumentaciju:
- potvrda o statusu studenta,
- prijepis ocjena s navedenim prosjekom iz prethodne akademske godine i
- odgovarajuće potvrde (dokaze) i pisana obrazloženja u ovisnosti od područja za
koje se natječu.
Članak 10.
Odluku o dodjeli rektorove nagrade donosi rektor Sveučilišta te je uručuje na svečanoj
sjednici Senata povodom obilježavanja Dana Sveučilišta.
Odluka o dodjeli rektorove nagrade objavljuje se na web stranici Sveučilišta.

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na web stranici i oglasnoj ploči
Sveučilišta u Mostaru.
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