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Članak 2. 

Izrazi koji se rabe u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se na 

muški i ženski spol. 

 

II. NAGRADE I PRIZNANJA  

Članak 3. 

Fakultet dodjeljuje sljedeće nagrade i priznanja: 

- nagrade studentima (nagrade studentima za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim 

aktivnostima) 

- nagrade nastavnicima i suradnicima  (nagrada za izvrsnost u nastavnom radu, nagrada za  

izvrsnost u znanstvenoistraživačkom radu, nagrada za znanstvenike do 36 godina života i 

nagrada za životno djelo) 

- nagrade zaposlenicima stručnih službi (nagrada za iznimno zalaganje u radu) 

- zahvalnica umirovljenicima i vanjskim dionicima 

- posebno priznanje dekana. 

 

NAGRADE STUDENTIMA 

 

Nagrada za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima 

Članak 4. 

Nagrade za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima dodjeljuju se studentima 

Fakulteta. 

Studentima koji su ostvarili poseban uspjeh nagradom se odaje priznanje za marljivost, 

odgovornost i izvrsnost s ciljem trajnog isticanja i poticanja uspješnosti studenata Fakulteta. 

Pravo na nagradu imaju studenti koji osim postignutih rezultata udovoljavaju i kriterijima 

njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na Fakultetu. 

Na razini Fakulteta nagradu za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima 

godišnje može dobiti najviše jedan student sa svakog pojedinog odsjeka te jedan student 

doktorskog studija. 

Članak 5. 

Nagrada za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima dodjeljuje se jednom 

godišnje studentima, za postignute rezultate u prethodnoj akademskoj godini, a koji se vrednuju 

prema sljedećim kriterijima: 

- sudjelovanje na natjecanjima znanja i/ili struke  
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- isticanje u pomaganju ostalim studentima u stjecanju znanja i vještina te sudjelovali u 

popularizaciji znanosti i promociji Fakulteta 

- objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, izlaganje na konferencijama, sudjelovanje u 

organizaciji znanstvenih i/ili stručnih skupova, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim 

i/ili stručnim projektima, obavljanje poslova članova u uredništvu studentskih časopisa 

Fakulteta  

- sudjelovanje u sportskim aktivnostima organiziranim u sklopu akademske zajednice 

- aktivni doprinos radu Studentskog zbora i drugih studentskih organizacija na Fakultetu i 

Sveučilištu u Splitu i slično.  

Članak 6. 

Prijedlog za dodjelu nagrade studentima daju pročelnici odsjeka/voditelji doktorskog studija ili 

najmanje troje studenata Fakulteta. 

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati obrazloženje prijedloga s odgovarajućim prilozima 

(dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz obrazloženja) te prijepis ocjena studenata. 

Predloženici za nagradu u akademskoj godini koja se vrednije trebaju imati težinski prosjek ocjena 

najmanje 4,5.  

Student samo jednom tijekom studiranja iste razine studija može biti nagrađen za poseban uspjeh 

u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. 

Nagrada se sastoji od plakete i/ili novčane nagrade sukladno financijskim mogućnostima 

Fakulteta. Ako se dodjeljuje novčana nagrada, iznos se određuje posebnom odlukom za svaku 

akademsku godinu koju donosi dekan. 

 

NAGRADE NASTAVNICIMA I SURADNICIMA  

 

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu 

Članak 7. 

Nagrada za izvrsnost u nastavnom radu dodjeljuje se za posebno uspješan rad u nastavi, kao i u 

ostalim oblicima rada sa studentima. 

Nagradom se odaje priznanje nastavnicima i suradnicima koji su svojim doprinosom u nastavnom 

radu i radu sa studentima utjecali na podizanje kvalitete studiranja.  

Najviše dva zaposlenika godišnje na razini Fakulteta mogu dobiti nagradu za nastavni rad. 

Nagrada se može dodijeliti nastavnicima i suradnicima koji su u prethodnoj akademskoj godini 

kumulativno zadovoljili sljedeće uvjete: 

- cijele prethodne godine bili u statusu zaposlenika Fakulteta 

- udovoljavaju kriterijima njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na Fakultetu 
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- ostvarili izvrsnost temeljem analize studentske ankete o vrednovanju nastave na svim 

kolegijima s prosječnom ocjenom 4,5 ili više 

- bili mentori ili komentori studentima na završnim, diplomskim i doktorskim radovima.  

Za dodjelu nagrade, predloženicima koji udovoljavaju uvjete iz stavka 4. ovog članka, vrednovat 

će se sljedeći kriteriji: 

- održavanje nastave na stranom jeziku studentima u sklopu studentske mobilnosti ili u sklopu 

izvedbe nastave studija na stranom jeziku 

- autorstvo ili koautorstvo u objavljivanju nastavne literature (udžbenik, priručnik, predavanje)  

- objavljivanje znanstvenog i/ili stručnog rada sa studentom 

- mentorstvo kroz kolegij stručne prakse 

- kreiranje različitih oblika usavršavanja nastavnih kompetencija  na radionicama, 

predavanjima i tečajevima 

- sudjelovanje u različitim oblicima usavršavanja svojeg nastavnog rada na radionicama, 

predavanjima, tečajevima, nastavnoj mobilnosti i sl. 

 

Članak 8. 

Prijedlog za dodjelu nagrade daje prodekan za nastavu i studentska pitanja i/ili pročelnici odsjeka 

i/ili Studentski zbor Fakulteta.  

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati obrazloženje prijedloga s odgovarajućim prilozima 

(dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz obrazloženja).  

Nagrada se sastoji od plakete i/ili novčane nagrade sukladno financijskim mogućnostima 

Fakulteta. Ako se dodjeljuje novčana nagrada, iznos se određuje posebnom odlukom za svaku 

akademsku godinu koju donosi dekan. 

 

Nagrada za izvrsnost u znanstvenoistraživačkom radu 

Članak 9. 

Nagrada za izvrsnost u znanstvenoistraživačkom radu dodjeljuju se nastavnicima u znanstveno-

nastavnim zvanjima za posebne uspjehe u znanstvenom radu, za izvanredan doprinos 

humanističkim, odnosno društvenim ili interdisciplinarnim znanostima, za širenje ugleda Fakulteta 

te promicanje humanističkih i društvenih vrijednosti. 

 

Članak 10. 

Za dodjelu nagrade za znanstvenoistraživački rad u području znanosti djelovanja zaposlenika, za 

postignuća u prethodnoj akademskoj godini, vrednuju se sljedeći kriteriji:  

- u području humanističkih znanosti  
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- autor ili koautor znanstvenih radova prve skupine (a1, WOS, Scopus) objavljenih u 

časopisima indeksiranim u bazama relevantnima za humanističko područje, predviđenim 

važećim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  

- u području društvenih ili interdisciplinarnih znanosti  

- autor ili koautor znanstvenih radova objavljenih u publikacijama prve skupine (a1, WOS, 

Scopus) u koje se ubrajaju radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u 

bazama relevantnim za društveno područje ili interdisciplinarno područje znanosti, a sve 

prema odredbama važećeg Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja te 

bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze, pri čemu se uzima u 

obzir kvartila kojoj časopis pripada u godini objave rada  

- u područjima humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti:  

- autor ili koautor znanstvenih knjiga ili poglavlja objavljenih u sklopu izdavačke djelatnosti 

Fakulteta 

- član uredništva fakultetskih i drugih uglednih časopisa 

- autor znanstvene knjige ili monografije 

- urednik znanstvene knjige ili monografije 

- autor ili koautor priloga ili poglavlja u znanstvenim knjigama ili monografijama 

objavljenim kod izdavača relevantnih za područje svojeg znanstvenog djelovanja  

- dobitnik priznanja/nagrade za znanstvenoistraživački rad u području svojeg znanstvenog 

djelovanja u posljednjih pet godina, izvan Fakulteta  

- voditelj kompetitivnog inozemnog znanstvenoistraživačkog projekta  

- voditelj kompetitivnog tuzemnog znanstvenoistraživačkog projekta  

- član ili partner u inozemnom kompetitivnom znanstvenoistraživačkom projektu  

- član ili partner u tuzemnom kompetitivnom znanstvenoistraživačkom projektu  

- recenzent inozemnog kompetitivnog projekta  

- recenzent tuzemnog kompetitivnog projekta  

- mentor doktorskih disertacija uspješno obranjenih u prethodnoj akademskoj godini  

- provoditelj diseminacije znanstvenih rezultata  

- pozvani predavač na tuzemnim ili inozemnim institucijama ili konferencijama  

- znanstvenik koji je ostvario međunarodnu vidljivost znanstvenog rada ili međunarodnu 

suradnju. 

Članak 11. 

Pravo na nagradu iz članka 9. ovog Pravilnika imaju nastavnici koji su cijele prethodne godine bili 

zaposleni na Fakultetu u znanstveno-nastavnom zvanju, a osim postignutih rezultata udovoljavaju 

i kriterijima njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na Fakultetu.  

Najviše dva dobitnika godišnje mogu dobiti nagradu za znanstvenoistraživački rad, od kojih se 

jedan dobitnik izabire iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja 
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humanističkih znanosti, a jedan iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima iz područja 

društvenih ili interdisciplinarnih znanosti.  

Ako više nastavnika podjednako ispunjava uvjete za nagradu, prednost ostvaruje onaj s većim 

znanstvenim opterećenjem u prethodnoj akademskoj godini.  

Prijedlog se, uz popratnu dokumentaciju, putem protokola upućuje prodekanu za znanost i 

međunarodnu suradnju, koji nakon provjere valjanosti dokumentacije, prijedlog prosljeđuje 

Povjerenstvu na daljnje postupanje u svrhu donošenja odluke.  

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčane nagrade.  

Iznos novčane nagrade određuje se posebnom odlukom za svaku akademsku godinu koju donosi 

dekan, sukladno financijskim mogućnostima Fakulteta. 

 

Nagrada za znanstvenike do 36 godina života 

Članak 12. 

Nagrada se može dodijeliti za izvrsnost u znanstvenoistraživačkom radu zaposlenicima Fakulteta 

do navršenih 36  godina života izabranim u suradnička zvanja asistenta ili poslijedoktoranda ili 

zaposlenicima koji su u tekućoj akademskoj godini postali docenti.  

Za dodjelu nagrade vrednuju se sljedeći kriteriji: 

- autor ili koautor radova objavljenih u časopisima relevantnim za područje svojeg 

znanstvenog rada 

- dobitnik prestižne stipendije za znanstvenoistraživački rad (npr. Fulbright) 

- sudjelovanje u provedbi tuzemnih i/ili inozemnih znanstvenoistraživačkih ili stručnih 

projekata  

- sudjelovanje na tuzemnim i/ili inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima 

(konferencije, skupovi, radionice) 

- ostvaren uspjeh na poslijediplomskom studiju ili poslijedoktorskom usavršavanju  

- doprinos ugledu i promidžbi Fakulteta svojim ostalim znanstvenoistraživačkim 

aktivnostima. 

Članak 13. 

Pravo na nagradu imaju zaposlenici iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika koji su cijele prethodne 

godine bili zaposleni na Fakultetu, a osim postignutih rezultata, udovoljavaju i kriterijima 

njegovanja etičkih i kolegijalnih odnosa na Fakultetu.  

Najviše dva dobitnika godišnje mogu dobiti nagradu za znanstvenike do 36 godina života, od kojih 

se jedan dobitnik izabire iz reda suradnika iz područja humanističkih znanosti, a jedan iz reda 

suradnika iz područja društvenih ili interdisciplinarnih znanosti.  

Ista osoba može dobiti nagradu samo jednom dok je u suradničkom zvanju.  
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Ako više suradnika podjednako ispunjava uvjete za nagradu, prednost ostvaruje onaj s većim 

brojem objavljenih znanstvenih radova.  

Prijedlog se, uz popratnu dokumentaciju, putem protokola upućuje prodekanu za znanost i 

međunarodnu suradnju, koji nakon provjere valjanosti dokumentacije, prijedlog  prosljeđuje 

Povjerenstvu na daljnje postupanje u svrhu donošenja odluke.  

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčane nagrade.  

Iznos novčane nagrade određuje se posebnom odlukom za svaku akademsku godinu koju donosi 

dekan, na prijedlog Povjerenstva za znanost, a sukladno financijskim mogućnostima Fakulteta. 

 

Nagrada za životno djelo 

Članak 14. 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama u statusu zaposlenika ili bivših zaposlenika 

Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju. 

Pravo na nagradu ostvaruje osoba koja je svojim dugogodišnjim radom u statusu zaposlenika  

Fakulteta (najmanje 10 godina) iznimno doprinijela ustrojavanju, razvoju i djelovanju Fakulteta, 

pridonijela kvaliteti i prepoznatljivosti Fakulteta te promicala njegov položaj i ugled u Republici 

Hrvatskoj i inozemstvu.  

Prijedlog za dodjelu nagrade daju dekan, voditelji znanstveno-nastavnih ustrojbenih jedinica ili 

najmanje troje zaposlenika Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju. 

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati: 

a) životopis predloženika 

b) obrazloženje prijedloga s odgovarajućim prilozima (dokumentaciju kojom se dokazuju 

činjenice iz obrazloženja). 

Dodjeljuje se samo jedna nagrada godišnje, a nagrada za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti 

samo jedanput. 

Nagrada se sastoji od plakete i prigodnog poklona, u skladu s financijskim mogućnostima 

Fakulteta, o čemu odluku donosi dekan. 

 

NAGRADE ZAPOSLENICIMA STRUČNIH SLUŽBI  

 

Članak 15. 

Nagrada za iznimno zalaganje u radu dodjeljuje se zaposlenicima stručnih službi koji obavljaju 

stručne, administrativne i tehničke poslove, a koji su se kvalitetom, kreativnošću, ažurnošću i 

opsegom obavljenog posla u prethodnoj godini posebno istakli ili su pridonijeli unaprjeđenju 

poslovnog procesa te optimizirali poslovanje Fakulteta. 

Dodjeljuje se jedna nagrada godišnje. 
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Prijedlog za dodjelu nagrade daju član Uprave, tajnik Fakulteta, voditelj pojedine stručne službe 

ili najmanje troje nastavnika ili studenata Fakulteta. 

Prijedlog za nagradu mora sadržavati pisano obrazloženje predlagatelja. 

Nagrada se sastoji od plakete i/ili novčane nagrade sukladno financijskim mogućnostima 

Fakulteta. Ako se dodjeljuje novčana nagrada, iznos se određuje posebnom odlukom dekana za 

svaku akademsku godinu. 

 

ZAHVALNICA UMIROVLJENICIMA I VANJSKIM DIONICIMA 

Članak 16. 

Zahvalnica umirovljenicima dodjeljuje se umirovljenicima ili zaposlenicima Fakulteta koji odlaze 

u mirovinu u tekućoj godini. 

Zahvalnica umirovljenicima dodjeljuje se na svečanoj sjednici povodom Dana Fakulteta, a sastoji 

se od plakete i prigodnog poklona, u skladu s financijskim mogućnostima Fakulteta, o čemu 

odluku donosi dekan Fakulteta.  

Zahvalnica vanjskim dionicima dodjeljuje se za poseban doprinos u obavljanju djelatnosti i 

promidžbi Fakulteta, a sastoji se od plakete.  

 

POSEBNO PRIZNANJE DEKANA 

Članak 17. 

Ako prema mišljenju dekana postoji opravdani razlog za dodjelu priznanja studentima, 

zaposlenicima ili vanjskim dionicima Fakulteta, čiji opis nije obuhvaćen odredbama ovog 

Pravilnika, dekan o tome može donijeti posebnu odluku. 

Uz dodjelu posebnog priznanja dekana ne dodjeljuje se novčani iznos. 

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA 

 

Članak 18. 

Sve poslove u vezi s postupkom nagrađivanja, izuzev postupka dodjele posebnog priznanja 

dekana, obavlja Povjerenstvo za dodjelu nagrada Fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za 

nagrade).  

Povjerenstvo za nagrade imenuje se odlukom Fakultetskog vijeća, a sastoji se od triju članova iz 

reda zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju, jednog člana iz reda zaposlenika u nastavnom 

zvanju, jednog predstavnika studenata te tajnika Fakulteta. Predsjednika Povjerenstva za nagrade 

biraju članovi većinom glasova ukupnog broja članova.  
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Članove iz reda zaposlenika predlaže dekanski kolegij, a predstavnika studenata predlaže 

studentski zbor Fakulteta.  

Mandat imenovanih članova Povjerenstva za dodjelu nagrada traje tri godine, a ista osoba može 

biti imenovana najviše dva puta uzastopce za člana.  

Ako u tijeku mandata član povjerenstva bude razriješen dužnosti na njegovo mjesto imenovat će 

se novi član koji postaje punopravan član povjerenstva na vrijeme s mandatom koji odgovara 

mandatu člana umjesto kojeg je izabran.  

Povjerenstvo za nagrade radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja 

članova. 

Na odluke Povjerenstva za nagrade može se uputiti pisani prigovor u roku od dva (2) radna dana 

od dana objave odluke. Prigovor se upućuje predsjedniku Povjerenstva za nagrade. Povjerenstvo 

za nagrade dužno je pisano se očitovati na prigovor u roku od dva (2) radna dana od zaprimanja 

prigovora. 

Članak 19. 

(1) Član Povjerenstva za nagrade koji je predložen za nagradu ili je predlagatelj dodjele nagrade 

prestaje sudjelovati u radu Povjerenstva za nagrade do donošenja odluke o prijedlogu za 

nagrađivanje, i to samo u dijelu postupka koji se provodi temeljem njegovog prijedloga, 

odnosno za njegovo nagrađivanje. 

(2) Na prijedlog predsjednika Povjerenstva za nagrade dekan imenuje zamjenskog člana koji 

sudjeluju u radu Povjerenstva za nagrade umjesto predlagatelja, odnosno predloženika za 

nagradu. 

(3) Zamjenski član se imenuje iz istog reda zaposlenika ili studenata iz kojega je imenovan član 

kojega zamjenjuje. 

Članak 20. 

(1) Povjerenstvo za nagrade: 

a) svake godine do 1. travnja pokreće postupak za dodjelu nagrada pozivom za podnošenje 

prijedloga u roku od trideset dana od dana objave poziva  

b) razmatra i ocjenjuje pristigle prijedloge 

c) može usvojiti dodatne kriterije za dodjelu nagrada 

d) donosi odluku o dodjeli nagrada, najkasnije do 1. lipnja 

e) ako ocijeni da nijedan prijedlog ne ispunjava uvjete za dodjelu pojedine nagrade, 

Povjerenstvo za nagrade donosi odluku da se ta nagrada neće dodijeliti. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 21. 

Nagrade, plakete i zahvalnice Fakulteta dodjeljuje dekan na svečanoj sjednici povodom 

obilježavanja Dana Fakulteta.  

Članak 22. 

Izmjene i/ili dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik. 

 

Članak 23. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeljivanju nagrada i priznanja 

Filozofskog fakulteta u Splitu od 11. prosinca 2019. godine (KLASA: 003-05/19-02/0001; 

URBROJ: 2181-190-00-19-0015). 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i službenim mrežnim 

stranicama Fakulteta.  


