Na temelju članka 55., 94. i 128. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 20.
Pravilnika o studijima i studiranju i članka 3. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda,
Pravilnika o dodjeli rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja KLASA: 602-04/1806/02, URBROJ: 498-02-18-06 i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli
rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja KLASA: 011-01 /19-02/08, URBROJ: 498-0302/2-19-01, Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta na 35. sjednici u akademskoj godini
2018./2019. održanoj 17. srpnja 2019. godine donosi
PRAVILNIK
O DODJELI REKTOROVE NAGRADE
TE OSTALIH NAGRADA I PRIZNANJA
PROČIŠĆENI TEKST

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o dodjeli Rektorove nagrade te ostalih nagrada i priznanja (dalje u tekstu:
Pravilnik) uređuju se uvjeti i način dodjele rektorovih nagrada za izvrsnost tijekom
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, za studentski istraživački rad, za
doprinos razvoju Sveučilišne zajednice, za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta, te
ostalih oblika nagrađivanja i priznanja studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje u
tekstu: Sveučilište) za uspješan rad i doprinos ugledu Sveučilišta.
Članak 2.
Sveučilište nagrađuje studente radi podizanje svijesti, promicanja izvrsnosti i poticanja
zalaganja na svim područjima studentskih aktivnosti, odnosno u akademskom uspjehu, u
znanstvenom radu, u razvoju Sveučilišne zajednice te u promicanju katoličkog identiteta
Sveučilišta.
REKTOROVA NAGRADA
Članak 3.
Rektorova nagrada je priznanje najboljem studentu za:
1. izvrsnost tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija;
2. studentski istraživački rad;
3. doprinos razvoju Sveučilišne zajednice;
4. promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta.
Članak 4.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade na osnovu odluke rektora objavljuje se na oglasnoj
ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade mora sadržavati uvjete i kriterije za dodjeljivanje
pojedine nagrade, postupak predlaganja i vrednovanja, podatke o potrebnim dokazima, te
rokove za prijavu na natječaj.
Članak 5.
Rektor imenuje članove Povjerenstva za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade
(dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje predlaže rektoru dobitnike Rektorove nagrade za

izvrsnost tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, za studentski
istraživački rad, za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice, te promicanje katoličkog
identiteta Sveučilišta. Povjerenstvo se sastoji od najmanje tri člana.
Odluku o dodjeli Rektorove nagrade donosi rektor.
Rektorova nagrada dodjeljuje se javno i u pravilu se evidentira u dopunskoj ispravi o studiju.
1. Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom studija
1.1. Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija
Članak 6.
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se
najboljem sveučilišnom prvostupniku između kandidata svih preddiplomskih sveučilišnih
studija koje izvodi Sveučilište koji su u prethodnoj akademskoj godini završili preddiplomski
sveučilišni studij.
Kandidati koji su preddiplomski sveučilišni studij završili do 30. rujna prethodne akademske
godine, dostavljaju na osnovu odluke rektora i objavljenog natječaja prijavu stručnom vijeću
odjela koji izvodi odnosni preddiplomski sveučilišni studij. Stručno vijeće odjela predlaže
jednog od prijavljenih kandidata Povjerenstvu.
U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog
dara, koji prema mogućnostima Sveučilišta može biti i novčani iznos utvrđen odlukom
rektora, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
Članak 7.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom preddiplomskog sveučilišnog
studija su:
 da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;
 da je kandidat među 30% sveučilišnih prvostupnika koji su preddiplomski sveučilišni
studij završili do 30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom
(ne manje od 4,0) ostvarenim tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija;
 da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu
ako je do kraja treće godine preddiplomskog studija položio sve propisane ispite osim
izrade završnog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Kandidatu će se osim uspjeha na studiju vrednovati i:
 duljina studiranja;
 ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim
skupovima i sl.);
 ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na
stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa,
članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima
Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
 ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole,
radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).

1.2. Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija
Članak 8.
Rektorova nagrada za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija dodjeljuje se
najboljem magistru struke između kandidata svih diplomskih sveučilišnih studija koje izvodi
Sveučilište koji je u prethodnoj akademskoj godini završio diplomski sveučilišni studij.
Kandidati koji su diplomski sveučilišni studij završili u prethodnoj akademskoj godini, na
osnovu odluke rektora i objavljenog natječaja dostavljaju kandidaturu stručnom vijeću odjela
koji izvodi odnosni diplomski sveučilišni studij. Stručno vijeće odjela predlaže jednog od
prijavljenih kandidata Povjerenstvu.
U pravilu se dodjeljuje samo jedna Rektorova nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog
dara koji prema mogućnostima Sveučilišta može biti i novčani iznos utvrđen odlukom
rektora, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
Članak 9.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za izvrsnost tijekom diplomskog sveučilišnog studija
su:
 da je kandidat završio studij do 30. rujna prethodne akademske godine;
 da je kandidat među 30% magistara struke koji su diplomski sveučilišni studij završili do
30. rujna prethodne akademske godine s najboljim težinskim prosjekom (ne manje od 4,0)
ostvarenim tijekom diplomskog sveučilišnog studija i usmjerenja;
 da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu
ako je do kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim
obrane diplomskog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Kandidatu će se osim uspjeha na studiju vrednovati i:
 duljina studiranja;
 ostvarene znanstvene aktivnosti (objavljeni znanstveni radovi, izlaganja na znanstvenim
skupovima i sl.);
 ostvarene stručne i izvannastavne aktivnosti (objavljeni stručni radovi, izlaganje na
stručnim skupovima, članstvo u odboru za organizaciju stručnog ili znanstvenog skupa,
članstvo u studentskim organizacijama, članstvo u Studentskom zboru i u tijelima
Sveučilišta, status demonstratora, dobiveno priznanje sveučilišnog odjela i sl.)
 ostvarene aktivnosti izvan Sveučilišta (upisan drugi studij, završene ljetne škole,
radionice, škole, tečajevi, volonterstvo, sportske aktivnosti, izložbe i sl.).
1.3. Rektorova pohvalnica za izvrsnost
Članak 10.
Kandidatima koja su stručna vijeća odjela predložila za Rektorovu nagradu za izvrsnost
tijekom studija, dodjeljuje se Rektorova pohvalnica za izvrsnost tijekom studija.
Rektorova pohvalnica sastoji se od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na svečanoj
promociji.

2. Rektorova nagrada za studentski istraživački rad
Članak 11.
Rektorova nagrada za studentski istraživački rad dodjeljuje se studentu Sveučilišta koji je do
rokova propisanih natječajem samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima izradio
znanstveni ili stručni rad.
Studenti na osnovu odluke rektora i objavljenog natječaja dostavljaju kandidaturu
Povjerenstvu.
U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara koji
prema mogućnostima Sveučilišta može biti i novčani iznos utvrđen odlukom rektora, a
dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
Student se s istim radom može prijaviti samo jednom.
Članak 12.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za studentski istraživački rad su:
 da je rad znanstvenog ili stručnog karaktera, s time da znanstveni rad ima prednost nad
stručnim;
 da je rad izrađen isključivo za prijavu na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade
(seminarski, završni, diplomski rad, te rad izrađen za skup ili objavljen rad neće se
prihvaćati);
 povjerenstvo može imenovati recenzente (koji imaju doktorat znanosti) te tražiti stručno
mišljenje sveučilišnih odjela;
 da je rad napisan samostalno ili u suautorstvu s drugim studentima – broj autora ovisi o
znanstvenom području i polju.
 da kandidat nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu
ako je do kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno
obrane diplomskog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
3. Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice
Članak 13.
Rektorova nagrada za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice dodjeljuje se za iskazan
doprinos razvoju Sveučilišne zajednice u prethodnoj akademskoj godini.
Sastavnice, Studentski zbor, registrirane studentske organizacije, studenti i zaposlenici
Sveučilišta na osnovu odluke rektora i objavljenog natječaja predlažu kandidata ili grupu
kandidata Povjerenstvu.
Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
Članak 14.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade za doprinos razvoju Sveučilišne zajednice su:
 javno promoviranje Sveučilišta, rad u tijelima Sveučilišta, izniman volonterski angažman,
sportski rezultati ili rad na povećanju svijesti o odgovornom, etičnom i kolegijalnom
ponašanju tijekom studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima
koje izvodi Sveučilište;





da nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do
kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane
diplomskog rada;
da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.

4. Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta
Članak 15.
Rektorova nagrada za promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta dodjeljuje se za
promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta u prethodnoj akademskoj godini.
Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.
Članak 16.
Katedra za teologiju i Sveučilišni kapelan na osnovu odluke rektora i objavljenog natječaja
predlažu kandidata ili grupu kandidata Povjerenstvu.
Uvjeti za dodjelu Rektorove nagrade promicanje katoličkog identiteta Sveučilišta su:
 da nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do
kraja studija položio sve propisane ispite osim izrade završnog rada, odnosno obrane
diplomskog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
PRIZNANJA SVEUČILIŠNIH ODJELA
Članak 17.
Sveučilišni odjeli mogu studentima studija koje izvode dodijeliti priznanja za prethodnu
akademsku godinu:
• najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija;
• najbolji završni rad;
• najbolji diplomski rad;
• izniman izvannastavni angažman tijekom akademske godine.
Članak 18.
Natječaj za dodjelu priznanja sveučilišnog odjela za prethodnu akademsku godinu objavljuje
se na osnovu odluke stručnog vijeća odjela i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Sveučilišta.
Natječaj za dodjelu priznanja sveučilišnog vijeća mora sadržavati uvjete i kriterije za
dodjeljivanje pojedinog priznanja, postupak predlaganja i vrednovanja, podatke o potrebnim
dokazima, te rokove za prijavu na natječaj.
Članak 19.
Stručno vijeće odjela imenuje Odjelno povjerenstvo za provođenje postupka i predlaganje
dodjele priznanja sveučilišnog odjela (dalje u tekstu: Odjelno povjerenstvo).
Odluku o dodjeli priznanja sveučilišnog odjela donosi stručno vijeće sveučilišnog odjela na
prijedlog Odjelnog povjerenstva.
Priznanje se dodjeljuje javno i u pravilu se evidentira u dopunskoj ispravi studija.

Članak 20.
Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se na Danu sveučilišnog odjela.
1. Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija
Članak 21.
Priznanje za najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija sveučilišni odjel može
dodijeliti kandidatu svake godine i razine studija i usmjerenja kojeg izvodi za akademski
uspjeh ostvaren tijekom prethodne akademske godine uz ispunjavanje uvjeta:
 da je ostvario najviši težinski prosjek ocjena (računa se na tri decimale) na godini studija
ostvaren tijekom prethodne akademske godine;
 da je u akademskoj godini za koju mu se dodjeljuje priznanje ostvario težinski prosjek od
najmanje 4,0;
 da nije ponavljao godinu;
 da nema izrečenu stegovnu mjeru;
 da je izvršio sve obveze iz prethodne akademske godine predviđene studijskim
programom i izvedbenim planom nastave.
Popis kandidata dostavlja Služba za studentska pitanja Odjelnom povjerenstvu za dodjelu
priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u prethodnoj godini studija.
U pravilu se dodjeljuje samo jedno priznanje.
2. Priznanje za najbolji diplomski rad
Članak 22.
Priznanje za najbolji diplomski rad sveučilišni odjel može dodijeliti kandidatu za diplomski
rad obranjen u prethodnoj akademskoj godini.
Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad su:
 da nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao godinu ako je do
kraja druge godine diplomskog studija položio sve propisane ispite osim obrane
diplomskog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Mentor ili predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada može predložiti
Odjelnom povjerenstvu dodjelu priznanja za najbolji diplomski rad.
U pravilu se dodjeljuje samo jedno priznanje.
3. Priznanje za najbolji završni rad
Članak 22a.
Priznanje za najbolji završni rad sveučilišni odjel može dodijeliti kandidatu za završni rad
ocjenjen u prethodnoj akademskoj godini.
Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji završni rad su:
 da kandidati nije ponavljao godinu, pri čemu se smatra da kandidat nije ponavljao
godinu ako je do kraja druge godine preddiplomskog studija položio sve propisane ispite
osim izrade završnog rada;
 da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Mentor ili predsjednik Povjerenstva za ocjenu završnog rada može predložiti Odjelnom
povjerenstvu dodjelu priznanja za najbolji završni rad.

U pravilu se dodjeljuje samo jedno priznanje.
4. Priznanje za izniman izvannastavni angažman
Članak 23.
Priznanje za izniman izvannastavni angažman za prethodnu akademsku godinu sveučilišni
odjel može dodijeliti kandidatu ili grupi kandidata za izvannastavni angažman u cilju
promicanja odjela i struke.
Zaposlenici i vanjski suradnici koji izvode nastavu na sveučilišnom odjelu, registrirane
druge studentske organizacije i predstavnik studenata u stručnom vijeću mogu predložiti
Odjelnom povjerenstvu dodjelu priznanja studentu za izniman izvannastavni angažman uz
uvjet da kandidatu tijekom studija nije izrečena stegovna mjera.
Može se dodijeliti više priznanja.
DRUGI OBLICI NAGRAĐIVANJA
Članak 24.
Rektor može studentu ili grupi studenata dodijeliti i druge nagrade i priznanja posebnom
odlukom.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.
Članak 26.
Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na
muške i ženske osobe, te se ni u kojem smislu ne mogu tumačiti kao osnova za
diskriminaciju ili privilegiranje.
Članak 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam (8) dana od dana objave na Oglasnoj ploči Sveučilišta.
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