
Na temelju ðlanka 21., 94. i 128. Statuta Hrvatskog katoliðkog sveuðili5ta, ðlanka 17.,18., 19. i
20. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade te ostalfü nagrada i priznanja, Programa rada i
Financijskoga plana 2a2021. godinu i Odluke Struõnog vijeóa Odjela za sociologiju, KLASA:
12'1,-13/21"-0'I.,/08, URBROJ: 498-03-02-04-04/2-21.-01 od 9. rujna 2021.. godine, Hrvatsko
katoliðko sveuðiliðte raspisuje

NATIEÕAI
zA DODIETU PRTZNANIA STUDENTTMA ODJEL^Z^ SOCTOTOGTJU

u AKADEMSKOI GODTNT 2020/2021.

Cilj príznanja je promicanje izvrsnosti i akademskog uspjeha studenata Odjela za sociologiju
Hrvatskog katoliðkog sveuðili5ta (dalje u tekstu: Odjel).

Raspisuje se Natjeðaj za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog
katoliõkog sveuðiliðta u akademskoj godini 2020./2021.. za sljedeóe kategorije:

. najbolji akademski uspjeh ostvaren u godini studija;

. najbolji diplomski rad;

. izrúrnan izvannastavni angaùrnart tijekom akademske godine.

Pravo natjecanja za dodjelu priznanja imaju studenti Odjela svfü godinairazina studija.

Odluku o dodjeli pr:znanja Odjela donosi Struðno vijeóe Odje1a na prijedlog Odjelnog
povjerenstva za ptovodenje postupka i predlaganje dodjele púznarrja Odjela (dalje u tekstu:
Odjelno povjerenstvo).

Priznanje se sastoji od povelje i dodjeljuje se u sklopu obiljeZavanja Dana Odjela.

1.. Najbolii akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini 2020/202'J,.

Priznanje zanajboljiakademski uspjeh ostvaren u godini studija dodjeljuje se kandidatu svake
godine irazine studija i usmjerenja kojeg izvodi Odjel za akademski uspjeh ostvaren tijekom
akademske godine 2020. / 2021.

Uvjeti za dodjelu priznanja za najbolji akademski uspjeh ostvaren u akademskoj godini
2020./2021. su:

' da je kandidat ostvario najvi5i teZinski prosjek ocjena (raðuna se na tri decimale) na

godini studija ostvaren tijekom prethodne akademske godine;
. da je kandidat ostvario teZinski prosjek od najmanje 4,00;
. da kandidat nije ponavljao godinu;

' da je kandidat izvr5io sve obveze iz prethodne akademske godine predvidene
studijskim programom i izvedbenim planom nastave;

' da kandidatu tijekom studija nije izreðena stegovna mjera.
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Ovlaðteni prijavitelj: SluZba za studentska pitanja.



Dodjeljuje se jedno priznanje po godini irazirtt studija

2. Najbolji diplomski rad

Pliznanje za najbolji diplomski rad dodjeljuje se kandidatu za diplomski rad obranjen u
akademskoj godini 2020. / 2021,.

Uvjeti za dodjelu priznartjazanajbolji diplomski rad u akademskoj godini 2020./2021. su:

da kandidat nije ponavljao godinu studija, pri ðemu se smatra da kandidat nije
ponavljao godinu ako je do kraja druge godine diplomskog studija poloZio sve

propisane ispite osim obrane diplomskog rada;

da kandidatu tijekom studija nije izreðena stegorrna mjera.

Ovla5teni prijavitelj: mentor ili predsiednik povierenstva za ocjenu i obranu diplomskog
rada kojeg se predlaZe zapfiznanje.

Prijavitelj rnoäe prijaviti samo jednog kandidata.

Dodjeljuje se jedno priznanje.

3. Priznanj e za izniman izvannastavni angaãman

Priznanje za izntrrtart izvannastavni angaZman u akademskoj godini 2020./202L Odjel
dodjeljuje kandidatu ili grupi kandidata zaizvannastavni angaárrranu cilju promicanja Odjela
i struke i to:
. ako se kandidat istaknuo torganizaciji struðnfü, znanstvenfü, kulturnfü i dru5tvenfü

dogadanja;
. ako je otganizirao projekte od iznimnogznaëaja za sveuðiliðte i Odjel;
. ako je unaprjedivao kvalitetu studiranja sudjelovanjemu programima mobilnosti, struðnim

radionicama, tribinama, skupovima i s1.;

. ako se istaknuo u organizaciji nacionalnih ili medunarodnih natjecanja i s1.;

. ako se istaknuo u vodenju znanstvenfü, struðnfü, kulturnfü, dru5tvenfü, debabrih, sportskfü
ili humanitarnfü projekata i sl.;

. ako je tijekom rada doprinio kvaliteti studentskog i akademskog Zivota, pobolj5anju
studentskog standarda, vidljivosti akademske zajednice, promociji Sveuðiliðta i Odjela i s|

. ako se istaknuo u promicanju, odnosno popularizaciji Sveuðiliðta i Odjela i sl.

Ovlaðteni prijavitelj: zaposleníci i vanjski suradnici koji izvode nastavu na Odjelu,
registrirane studentske organizacije ili predstavnik studenata u Struðnom vijeóu Odjela.
Priiaviteli moZe prijaviti s¿uno jednog kandidata.
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MoZe se dodijeliti vi5e priznanja.



PodnoSenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjelnom povjerenstvu putem SluZbe
za studentska pitanja najkasniie do 4.listopadaÀ02l.

Prilikom podnoðenja prijave prijavitelji su duZni priloZiti potrebnu dokumentaciju:

za toðku 1. Natjeðaja

1. prijepis ocjena s dokazima o: ne ponavljanju godine, o izvr5avanju svfü obveza iz
prethodne akademske godine predvidene studijskim programom i izvedbenim
planom nastave, o ne izricanju stegovne mjere (izdajeSluäba za studentska pitanja)

za toðku 2. Natjeðaja
'1.. prijavu u pisanom obliku
2. dokazi o: ne ponavljanju godine - ako je do kraja druge godine diplomskog studija

poloZio sve propisane ispite osim obrane diplomskogrcda;
o ne izricanju stegovne mjere (udajeSIuLba za studentska pitanja)

3. primjerak elektroniðke verzije diplomskog rada u PDF inaðici

za toõku 3. Natjeðaja

1.. prijavu u pisanom obliku
2. dokaze o izvarurastavnom angaZmanu

Prijavom na Natjeõaj prijavitelji i kandidati su izriðito suglasni da Hrvatsko katoliðko
sveuðiliðte kao voditelj obrade podataka moZe prikupljati i obradivati podatke u svrhu
provodenja procedure za dodjelu priznanja studentima Odjela za sociologiju Hrvatskog
katoliðkog sveuðili5ta, sukladno odredbama Opóe uredbe o za5titi podataka (EU 201,6/679),

Zakona o provedbi Opóe uredbe o zaðtiti osobnfü podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o

obradi i za5titi osobnfü podataka Hrvatskog katoliðkog sveuðili5ta. Sveuðili5te óe osobne

podatke pristupnika prikupljati i obradivati samo u mjeri u kojojje to potrebno za vrednovanje
kandidata te sukladno uvjetima ovog Natjeðaja. Prikupljeni osobni podatci pristupnika neóe

se koristiti ni obradivati u druge svrhe.

KLASA: 121,-13 / 21.-01 / 08

URBROJ: 498-03-02-04-04 / 2-21.-02

Zagreb,9. rujna 2021. godine
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