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PRAVILNIK 
o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te 

stručnim studijima 
 
 

Članak 1. 
(1.) Ovim se Pravilnikom propisuje način dodjeljivanja priznanja i nagrada najboljim 
studentima.  
(2.) Dodjela se vrši u svakoj akademskoj godini temeljem odluke Fakultetskog vijeća, a 
na prijedlog prodekana za nastavu. 
(3.) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na studente upisane prvi put na preddiplomske 
sveučilišne studije i stručne studije u akad. god. 2008./9. ili kasnije te na studente 
upisane prvi put na diplomske sveučilišne studije u akad. god. 2008./9. ili kasnije 
(studijski programi ustrojeni sukladno Bolonjskom modelu). 
 

Članak 2. 
(1.) Priznanja i nagrade dodjeljuju se za uspjeh studenata postignut na pojedinoj godini 
studija te za cjelokupan studij. 
(2.) Za pojedine godine studija dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za prvu i 
drugu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija te za prvu godinu 
diplomskih sveučilišnih studija. 
(3.) Za cjelokupan studij dodjeljuje se po jedno priznanje i nagrada za preddiplomske 
sveučilišne studije, diplomske sveučilišne studije i stručne studije. 
(4.) Fakultetsko vijeće može u iznimnim i opravdanim slučajevima povećati broj 
nagrađenih studenata. 
 

Članak 3. 
(1.) Predloženici za dobivanje priznanja i nagrada za pojedine godine studija moraju biti 
redovito upisani u narednu godinu, a da tijekom studija nisu ponavljali godinu; moraju 
imati ostvarene sve ECTS bodove s prosjekom usvojenosti znanja, vještina i 
kompetencija dotadašnjeg studija najmanje 70 % i prosjekom usvojenosti znanja, 
vještina i kompetencija najmanje 75 % za godinu za koju se nagrađuje. Nagrada se 
dodjeljuje najboljem u poretku prema prosjeku usvojenosti znanja, vještina i 
kompetencija. 
(2.) Predloženici za priznanje i nagradu za cjelokupan studij - sveučilišni prvostupnici 
inženjeri i stručni prvostupnici inženjeri moraju imati prosjek usvojenosti znanja, 
vještina i kompetencija najmanje 70 %, a magistri struke moraju imati prosjek 
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usvojenosti znanja, vještina i kompetencija najmanje 80 %. Nagrada se dodjeljuje 
najboljem u poretku prema prosjeku usvojenosti znanja, vještina i kompetencija. 
(3.) Podatke o broju ostvarenih ECTS bodova i prosjeku usvojenosti znanja, vještina i 
kompetencija daje Služba studentske evidencije iz dosjea studenata, neposredno poslije 
upisa u sljedeću akademsku godinu. 
 

Članak 4. 
(1.) Priznanja i nagrade uručuje dekan na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u sklopu 
obilježavanja dana Fakulteta. 
(2.) Odluka o priznanjima i nagradama ističe se na oglasnoj ploči Fakulteta i odlaže u 
dosje studenata. 
 

Članak 5. 
(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima struke i stručnim 
prvostupnicima inženjerima priznanje se dodjeljuje kroz klasifikaciju kvalifikacije na 
Dopunskoj ispravi o studiju i kroz vrstu pohvale na Svjedodžbi, odnosno Diplomi.  
 

Članak 6. 
(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima inženjerima struke i stručnim 
prvostupnicima inženjerima klasifikacija kvalifikacije, odnosno klasifikacija časti, 
dodjeljuje se prema prosjeku usvojenosti znanja, vještina i kompetencija.  
(2.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima i stručnim prvostupnicima inženjerima 
klasifikacija kvalifikacije dodjeljuje se kako slijedi:  

− Prva klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 80-100 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

− Druga gornja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 70-79,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 

− Druga donja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 60-69,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 

− Treća klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 50-59,9 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

− Položio, dodjeljuje se za ostvarenih 40-49,9 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

(3.) Sveučilišnim magistrima inženjerima struke klasifikacija kvalifikacije dodjeljuje se 
kako slijedi:  

− Prva klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 90-100 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

− Druga gornja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 80-89,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 

− Druga donja klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 70-79,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 
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− Treća klasa, dodjeljuje se za ostvarenih 60-69,9 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

− Položio, dodjeljuje se za ostvarenih 50-59,9 % usvojenih znanja, vještina i 
kompetencija. 

 
Članak 7. 

(1.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima, magistrima struke i stručnim 
prvostupnicima inženjerima pohvala se dodjeljuje za završen studij u redovitom roku 
prema prosjeku usvojenosti znanja, vještina i kompetencija.  
(2.) Sveučilišnim prvostupnicima inženjerima i stručnim prvostupnicima inženjerima 
pohvala se dodjeljuje kako slijedi:  

− Najveća pohvala (Summa Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 90-100 % 
usvojenih znanja, vještina i kompetencija. 

− Velika pohvala (Magna Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 80-89,9 % 
usvojenih znanja, vještina i kompetencija. 

− Pohvala (Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 70-79,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 

(3.) Sveučilišnim magistrima inženjerima struke klasifikacija kvalifikacije dodjeljuje se 
kako slijedi:  

− Najveća pohvala (Summa Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 95-100 % 
usvojenih znanja, vještina i kompetencija. 

− Velika pohvala (Magna Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 94-94,9 % 
usvojenih znanja, vještina i kompetencija. 

− Pohvala (Cum Laude), dodjeljuje se za ostvarenih 80-89,9 % usvojenih znanja, 
vještina i kompetencija. 

 
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
(1.) Tumačenje ovog Pravilnika ovlašten je davati dekan Fakulteta svojim odlukama ili 
napucima. 
 

Članak 9. 
(1.) Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči. 
(2.) Pravilnik će se objaviti i na web stranici Fakulteta. 
 
 
                      D e k a n   
 
 
        Prof. dr. sc. Tonči Mikac, mag. ing. mech. 
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Klasa: 003-05/10-01/01 

Ur.br.: 2170-57-01-10-1 
 
 Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta dana 2. 3. 2010., te je toga dana 
i stupio na snagu. 
 
 
            Glavni tajnik 
 
 
                  Tomo Vergić, dipl. iur. 
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