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Temeljem dI.16. Statuta SveudiliStau Zadnt (prodi5deni tekst, prosinac 2019.), Pravilnika o dodjeli
nagrada i pohvala uspje5nim studentima (Senat, XI. sjednica,29. rujna 2020.) i dl. 7. Pravilnika
Odjela za povijest (prodiSdeni tekst, studeni 2017.) prodelnik Odjela za povijest doc. dr. sc. Zlatko
Begonja donosi

ODLUKU
o raspisivanju natjedaj a za dodjelu pohvala uspjeSnim studentima Odjela za povijest

I.
Raspisuje se natjedaj za dodjelu pohvala uspje5nim studentima Odjela za povijest za akademsku
godinu 2019.12020.

II.
Pohvale uspje5nim studentima dodjeljuju se u kategorijama:

- Pohvala za uspje5nost u studiranju po godinama.
- Pohvala zazavrlen studij u redovitom roku bez ponavljanja godine s iznimnim uspjehom.
- Pohvala za istaknute zavr5ne i diplomske radove.
- Pohvala za izvannastavne aktivnosti.

Prijaviti se mogu redoviti studenti/studentice Odjela za povijest koji udovoljavaju kriterijima
propisanim Pravilnikom o dodjeli nagrada i pohvala uspje5nim studentima.

III.
Prijave na natjedaj podnose se Povjerenstvu za dodjelu pohvala, a zaprimaju u tajni5tvu Odjela za

povijest najkasnije do 24. studenog 2020. Prijava treba sadrZavati: ime i prezime studenta, matidni
broj studenta, postignuti prosjek ocjena studija, kategoriju u kojoj se student natjede. Prijavi je
obvezno priloZiti ovjereni prijepis ocjena za akademsku godinu 2019.12020., potvrdu da student nije
ponavljao godinu studija, potvrde o sudjelovanju u izvannastavnim aktivnostima za pohvalu u
kategoriji izvannastavnih aktivnosti, potvrdu mentora zakategoriju zavr5ni i diplomski radovi.

IV.
Povjerenstvo za dodjelu pohvala djeluje u sastavu:

- doc. dr. sc. Zlatko Begonja, prodelnica Odjela, predsjednik,
- doc. dr. sc. Antun Nekii, predsjednik Povjerenstva zakvalitetu Odjela, dlan,
- Renato Novi6, studentski predstavnik, dlan.

V.
Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu pohvala, Strudno vije6e Odjela za povijest donijeti ie odluku o
dodjeli pohvala uspje5nim studentima na sjednici u prosincu, najkasnije do kraja 2020. god. Odluka
6e se objaviti na oglasnoj plodi i mreZnim stranicama.
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