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Na temelju članka 148. stavka 1. točke 14. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
30. prosinca 2005. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci, na 32. sjednici održanoj 27. studenog 
2007. godine donio je 

 
PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA 

SVEUČILIŠTA U RIJECI 
 
 
1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju nazivi nagrada i priznanja, opći uvjeti za dodjelu nagrada i 
priznanja, način predlaganja, postupak procijene pristiglih prijedloga te sadržaj, oblik i vrste 
nagrada i priznanja Sveučilišta u Rijeci. 
 

Članak 2. 
 

Sveučilište dodjeljuje pojedincima ili grupama u Hrvatskoj i inozemstvu nagrade i priznanja 
za ostvarene znanstvene rezultate, doprinose od osobitog društvenog interesa, ostvarenu 
međunarodnu suradnju, promicanje znanstvene discipline i struke te prijenos znanja, 
posebice obrazovanje znanstvenog i umjetničkog podmlatka.  
 
 
2. Postupak dodjeljivanja nagrada i priznanja 
 

Članak 3. 
 

Nagrade i priznanja dodjeljuju se temeljem javnog poziva koji se objavljuje u dnevnom tisku i 
službenim Internet stranicama Sveučilišta i njegovih sastavnica.  
Odluku o dodjeljivanju nagrada i priznanja donosi Senat natpolovičnom većinom ukupnog 
broja članova.  
Nagrade i priznanja Sveučilišta uručuje rektor na svečanoj sjednici povodom dana 
Sveučilišta.  
 
 
3. Nazivi nagrada i priznanja 
 

Članak 4. 
 

Nazivi i priznanja Sveučilišta u Rijeci jesu: 
1. Počasni doktorati 
2. Rektorova nagrada 
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3. Nagrada Sveučilišta u Rijeci 
4. druge nagrade i priznanja. 

 
3.1. Počasni doktorati 
 

Članak 5. 
 

Počasni doktorat (gradus doctoris honoris causa) dodjeljuje Senat Sveučilišta u Rijeci. 
Počasni doktorat dodjeljuje se uglednoj javnoj osobi za poseban doprinos od trajnog značaja 
za razvoj ili znanstveniku iz zemlje i inozemstva koja je značajno doprinijela svjetskoj 
znanosti ili značajno utjecala na razvitak znanstvenih istraživanja, znanstvene infrastrukture 
te doktorsku i postdoktorsku izobrazbu nastavnika i znanstvenika Sveučilišta. 
 
 

Članak 6. 
 

Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog doktorata podnosi Senatu Sveučilišta 
stručno vijeće fakulteta sveučilišnog odjela  iz znanstvenog odnosno umjetničkog područja, 
polja ili grane u kojoj djeluje predloženi kandidat, uz prethodne konzultacije s rektorom . 
Prijedlog može podnijeti i rektor Sveučilišta. 
 
 

Članak 7. 
 

Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata sadrži: životopis predloženika, opis javnog i 
znanstvenog doprinosa kandidata na kojem se temelji prijedlog, odnosno razloge zbog kojih 
se predlaže dodjela počasnog doktorata. Jasno se mora istaknuti doprinos svjetskoj znanosti 
i razvoju Sveučilišta. 
 

Članak 8. 
 

O prijedlogu za dodjeljivanje počasnog doktorata raspravlja Senat Sveučilišta koji imenuje 
stručno Povjerenstvo za ocjenu prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Sveučilišta u Rijeci 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
Povjerenstvo čine istaknuti znanstveno-nastavni i znanstveni djelatnici. 
Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet članova, što utvrđuje Senat svojom Odlukom o 
imenovanju članova povjerenstva. 

 
 

Članak 9. 
 

Povjerenstvo razmatra prijedlog za dodjelu počasnog doktorata i utvrđuje da li su ispunjeni 
uvjeti sukladno Statutu Sveučilišta u Rijeci i ovom Pravilniku za pokretanje postupka dodjele 
počasnog doktorata. 
Povjerenstvo podnosi izvješće Senatu i prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Senatu 
Sveučilišta najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za dodjelu počasnog 
doktorata. 
Članovi povjerenstva daju izdvojena izvješća, a predsjednik povjerenstva podnosi zajedničko 
izvješće. 
(Zajedničko) izvješće Povjerenstva sadrži: životopis, opis javnog, znanstvenog i nastavnog 
rada predloženika te valorizaciju izuzetnog doprinosa predloženika u znanosti, nastavi i 
napretku vezanom za znanost, društvo i čovječanstvo uopće. 
Pod izuzetnim doprinosom smatraju se vrhunski znanstveni, nastavni i javni doprinosi 
domaćih ili stranih nastavnika, znanstvenika ili javnih djelatnika koji su međunarodno priznati, 
sukladno međunarodnim znanstveno priznatim mjerilima.  



 3 

 
 

Članak 10. 
 

Senat Sveučilišta razmatra izvješće Povjerenstva i nakon provedene rasprave, 
dvotrećinskom većinom donosi Odluku o dodjeli počasnog doktorata. 
 
 

Članak 11. 
 

Nakon donošenja Odluke o dodjeli počasnog doktorata, Senat utvrđuje datum promocije 
počasnog doktorata i sadržaj diplome, te imenuje promotora. 
Diploma sadrži: predlagatelja počasnog doktorata, Odluku Senata o dodjeli počasnog 
doktorata s kratkim obrazloženjem i datum promocije te potpis rektora i promotora. 
Diplomu potpisuje rektor s desne, a promotor s lijeve strane. 
Diploma se izdaje na hrvatskom i/ ili latinskom jeziku. 
Na diplomu se unosi broj evidencije počasnih doktora 
 
 

Članak 12. 
 

O izdanim diplomama vodi se evidencija, odnosno Knjiga počasnih doktora znanosti 
Sveučilišta u Rijeci. 
 
Knjiga počasnih doktora znanosti sadrži sljedeće podatke: 

1. tekući broj 
2. ime, prezime, datum rođenja i zvanje počasnog doktora 
3. počasni doktorat dodijeljen je na prijedlog... 
4. iz znanstvenog područja... 
5. potpis službenih sudionika u postupku promocije 
6. datum promocije 
7. potpis počasnog doktora. 

 
 

Članak 13. 
 

Ovjereni primjerak – preslika diplome dostavlja se i Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci. 
 
 

Članak 14. 
 

Promocija počasnog doktora je javna i svečana, a obavlja se u skladu s postupkom koji je 
utvrđen za promociju doktora znanosti Sveučilišta. 
Rektor promovira predloženika u počasnog doktora Sveučilišta. 
Svečanost promocije vodi rektor. Promotor izlaže kratke biografske podatke o predloženiku i 
kratak sažetak izvješća i obrazloženja odluke o dodjeli počasnog doktorata. 
Rektor objavljuje odluku Senata o dodjeli počasnog doktorata s kratkim obrazloženjem 
razloga dodjele počasnog doktorata i uručuje promoviranom diplomu. 
 
 

Članak 15. 
 

Počasni doktorat oduzet će se ako je dokazano da se njegov nositelj teško ogriješio 
(povrijedio) načela temeljem kojih mu je dodijeljen počasni doktorat. 
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Članak 16. 
 

Prijedlog za oduzimanje počasnog doktorata podnosi Senatu stručno vijeće fakulteta iz 
znanstvenog područja, polja ili grane u kojoj je dodijeljen počasni doktorat. 
Prijedlog može podnijeti i rektor Sveučilišta. 
 
 

Članak 17. 
 

O prijedlogu za oduzimanje počasnog doktorata raspravlja Senat i imenuje Povjerenstvo za 
ocjenu prijedloga za oduzimanje počasnog doktorata. 
Povjerenstvo se sastoji od najmanje pet članova. 
 
 

Članak 18. 
 

Povjerenstvo iz prethodnog članka podnosi izvješće Senatu. Izvješće sadrži razloge za 
oduzimanje počasnog doktorata s obrazloženjem. 
Nakon razmatranja izvješća Povjerenstva Senat donosi odluku. 
 
 
 
 
 
3.2. Rektorova nagrada  

 
Članak 19. 

 
Svake akademske godine Rektor dodjeljuje nagradu najboljim studentima (završnih godina 
studija) za prethodnu godinu studija. 
Dekan svakog fakulteta može predložiti najviše dva studenta. 
 
 

Članak 20. 
 

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog dijela.  
O visini novčanog dijela nagrade odlučuje Rektor/Senat 
 
 

Članak 21. 
 

Kriteriji za dodjelu rektorovih nagrada su sljedeći: 
Osnovni kriteriji: 
 da je student završne godine studija (ne apsolvent) 
 da tijekom studija nije ponavljao godinu 
 da prosječna ocjena koju je postigao tijekom studija (uključujući posljednji položeni ispit 

do 30. rujna tekuće akademske godine) iznosi 4,0 ili više 
Dodatni kriteriji:  
 da je postigao istaknute sportske rezultate 
 da je bio aktivni član studentskih udruga 
 da se istaknuo na područjima kulturne i umjetničke djelatnosti 
 da se aktivirao u udrugama civilnog društva 
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 da je djelovao na dobrobit lokalne zajednice 
 ako dva ili više studenta imaju isti prosjek ocjena onda se primjenjuju dodatni kriteriji 

izbora 
 
 
 
 
3.3. Nagrade Sveučilišta u Rijeci 
 

Članak 22. 
 
Svake godine Sveučilište može dodijeliti najviše pet nagrada, od čega dvije nagrade 
znanstvenicima mlađim od 35 godina, vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti područja 
znanosti i umjetnosti te svojih sastavnica. 
 
 

Članak 23. 
 

Stručne i administrativne poslove vezane uz rad Povjerenstava iz ovog Pravilnika obavlja 
rektorat Sveučilišta. 
 
 
 
 
3.4. Ostale nagrade i priznanja 
 

Članak 24. 
 

Ostale nagrade i priznanja  (Zahvalnice, Priznanja, Povelje ) Sveučilišta utvrđuje Senat 
posebnom odlukom. 
 
 
 
 
 
4. Sredstva za rektorove, sveučilišne i ostale nagrade i priznanja 
 

Članak 25. 
 

Sredstva za rektorove, sveučilišne i ostale  nagrade i priznanja osiguravaju se u godišnjem 
proračunu Sveučilišta. Iznos utvrđuje Senat prilikom donošenja proračuna. 
 
  
 
 
 
5. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 26. 
 

Ovaj Pravilnik na prijedlog rektora donosi Senat Sveučilišta u Rijeci. 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje. 
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Članak 27. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od njegove objave na oglasnoj ploči i službenim 
internet stranicama Sveučilišta. 
 
 
Klasa:003-01/07-01/24 
Ur.br.:2170-57-01-07-1 
Rijeka, 27. studenog 2007.  
 
 

 
 
 
 
 
Pravilnik o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci objavljen je na oglasnoj ploči 
Sveučilišta u Rijeci dana, 28. studenog 2007. godine te je stupio na snagu 6. prosinca 2007. 
godine.  
 
 
 
 
                GLAVNA TAJNICA  
 
                          Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur. , v. r.  
 


