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Temeljem članka 60. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine HNŽ
br. 04/12) i članaka 61., 153. i 154. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/13 od 12.
02. 2013.), Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
na 28. sjednici održanoj dana 11. 03. 2015. godine donosi sljedeći
PRAVILNIK
O NAGRAĐIVANJU I POHVALJIVANJU STUDENATA
Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti nagrađivanja i pohvaljivanja redovitih studenata
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Fakultet).
Članak 2.
Studentima iz članka 1. ovoga Pravilnika dodjeljuju se:
1. Dekanova nagrada
2. Pohvala za izvannastavne aktivnosti.
Dekanova nagrada
Članak 3.
(1) Natječaj za Dekanovu nagradu raspisuje se svake akademske godine u razdoblju od 1.

studenog do 1. prosinca, za prethodnu akademsku godinu.
(2) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. Prijave za
natječaj, uz podnošenje natječajne dokumentacije, predaju se Tajništvu Fakulteta.
(3) Znanstveno-nastavno vijeće raspisuje natječaj i imenuje Povjerenstvo za nagrađivanje (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) zaduženo za evaluaciju prijava prema kriterijima
utvrđenim ovim Pravilnikom.
Članak 4.
(1) Dekanovom nagradom nagrađuje se po jedan student sa svake godine studija koji je

ostvario najviši prosjek ocjena.
(2) Minimalni prosjek ocjena koji studenti - predloženici moraju ostvariti da bi konkurirali za
nagradu je 4.00.
(3) Studenti - predloženici za Dekanovu nagradu na pojedinoj godini studija pored navedenog
iz stavka (2) ovog članka moraju biti redovito upisani u narednu godinu, imati položene
sve ispite iz prethodne godine te ispuniti uvjet da tijekom studija nisu ponavljali godinu.

Članak 5.
(1) Ako više studenta - predloženika na studiju ima isti prosjek ocjena, Dekanova nagrada se

dodjeljuje studentu koji je imao bolji prosjek ocjena na prethodnoj godini studija.
(2) Iznimno, Dekanovu nagradu može dobiti i više od jednog studenta, kada Povjerenstvo
ocijeni da je više studenata - predloženika u istoj mjeri zadovoljilo kriterije za
nagrađivanje.
(3) Ako Povjerenstvo procijeni da niti jedan student - predloženik ne udovoljava kriterijima
za nagrađivanje, Dekanova nagrada se te akademske godine neće dodijeliti.
(4) Odluku o Dekanovoj nagradi donosi Znanstveno-nastavno vijeće na prijedlog dekana.
Članak 6.
Dekanova nagrada sastoji se od pisane plakete i novčanoga dijela nagrade, čiju visinu svake
godine utvrđuje dekan Fakulteta.
Pohvala za izvannastavne aktivnosti
Članak 7.
Svake se godine dvoje studenata pohvaljuje za izvannastavne aktivnosti kojima su pridonijeli
ugledu Fakulteta (međunarodna i domaća natjecanja, izlaganja na znanstvenim skupovima,
rad u časopisima Fakulteta, umjetničke ili športske skupine, rad u studentskim udrugama i
slično).
Članak 8.
(1) Studenti - predloženici za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti moraju imati prosjek

ocjena svih položenih ispita veći od 3,50.
(2) Studente - predloženike za Pohvalu za izvannastavne aktivnosti predlaže Studentski zbor
Fakulteta, svake akademske godine u razdoblju od 1. studenog do 1. prosinca, za
prethodnu akademsku godinu.
(3) Pohvala za izvannastavne aktivnosti sastoji se od pisane plakete.
(4) Pohvala za izvannastavne aktivnosti studentu se može dodijeliti samo jednom u tijeku
studija.
(5) Odluku o Pohvali za izvannastavne aktivnosti donosi Znanstveno- nastavno vijeće na
prijedlog dekana.
Dodjela nagrada i pohvala
Članak 9.
Svaka odluka o dodjeli nagrada i pohvala objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim
stranicama Fakulteta najkasnije osam dana prije njezine dodjele.

Članak 10.
Dekanova nagrada i Pohvala za izvannastavne aktivnosti uručuju se studentima prilikom
održavanja svečane promocije Fakulteta.
Članak 11.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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