
 

KLASA: 602-04/19-06/94 

UR. BROJ: 2198-1-79-36/19-01 

Zadar, 25. listopada 2019. g. 

 

Temeljem odredbi Pravilnika o dodjeli nagrada uspješnim studentima Odjela za pedagogiju 

Sveučilišta, Stručno vijeće Odjela za pedagogiju raspisuje  

 

Natječaj za dodjelu nagrade Odjela za pedagogiju uspješnim studentima za  

akademsku godinu 2018./2019. 

 

I. 

Raspisuje se Natječaj za dodjelu nagrade uspješnim studentima Odjela za pedagogiju za 

akademsku godinu 2018./2019.  

II. 

Pravo prijave na natječaj imaju svi studenti i studentice sveučilišnog dvopredmetnog 

preddiplomskog i diplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Zadru. 

 

III. 

Nagrada uspješnim studentima Odjela za pedagogiju dodjeljuje se u kategorijama i prema 

kriterijima predviđenim Pravilnikom o dodjeli nagrada uspješnim studentima Odjela za 

pedagogiju Sveučilišta u Zadru: 

Kategorija l: najbolji prosjek ocjena na studiju pedagogije – nagrada se dodjeljuje na 

temelju dokaza o najvišem prosjeku ocjena na preddiplomskom, odnosno diplomskom studiju 

pedagogije. Za nagradu u ovoj kategoriji mogu konkurirati oni kandidati čiji je prosjek ocjena 

na završenom preddiplomskom, odnosno diplomskom studiju pedagogije minimalno 4.50. Uz 

prijavu se prilaže prijepis ocjena. 

Kategorija 2: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima na polju pedagogije 
boduje se na sljedeći način: 

- objavljen znanstveni rad 

 samostalan rad: 6 bodova 

 rad u koautorstvu (najviše tri koautora): 3 boda 

- objavljen stručni rad 

 samostalan rad: 4 boda 

 rad u koautorstvu (najviše tri koautora): 2 boda 

- izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu 

 samostalan rad: 3 boda 

 rad u koautorstvu: 2 boda 

- sudjelovanje u organizaciji znanstvenih ili stručnih skupova: 2 boda 



 

- pohađanje ljetne škole: 3 boda 

- sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, predavanja, tribina ili sl.: 2 boda 

- volontiranje: 1 do 3 boda 

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za svaku prijavljenu aktivnost je sljedeća: 

- objavljen znanstveni rad: preslika cjelovitog rada 

- objavljen stručni rad: preslika cjelovitog rada 

- izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu: preslika sažetka izloženog rada 

- sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova: potvrda o sudjelovanju i detaljan 

opis vrste vlastitog angažmana u organizaciji skupa 

- pohađanje ljetne škole: program ljetne škole (naziv, mjesto, institucija, trajanje, način i vrsta 

rada) i potvrda o pohađanju 

- sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, predavanja, tribina i sl.: potvrda voditelja, 

detaljan opis događaja (mjesto, trajanje, opis aktivnosti i popis suradnika) 

- volontiranje: dokaz o volontiranju 

Kategorija 3: izniman diplomski rad - nagrada se dodjeljuje na osnovi pisane preporuke 

(obrazloženja) mentora, koja obuhvaća i ocjenu članova Povjerenstva za obranu diplomskog 

rada. Izniman diplomski rad vrednuje se bodovima od 1 do 5. 

 

IV. 

Prijave na natječaj predaju se u tajništvo Odjela za pedagogiju uz podnošenje potrebne 

dokumentacije najkasnije do 8. studenog 2019. g. Prijava sadržava obrazac prijave te u 

prilogu popratnu dokumentaciju.  

 

V. 

Povjerenstvo za nagrađivanje objavit će rezultate Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj 

stranici Odjela za pedagogiju najkasnije do 1. prosinca 2019. g. 

 

 


