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Kriteriji za ocjenu izvrsnosti studentskih radova predloženih za Rektorovu
nagradu u ak. god. 2015./2016.
Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studentske
radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2015./2016. raspisan je 17. veljače
2016. godine i objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta (http://www.unizg.hr).
Pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade s Popisom prateće
dokumentacije uz dostavu prijedloga za nagradu studentskih radova, te Općim uputama
za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Nagradu, također se
nalazi na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Za Rektorovu nagradu može se predložiti rad u ovim kategorijama:
a. Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora),
b. Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora),
c. Nagrada za individualni ili timski znanstveni i umjetnički rad u području translacijskih
istraživanja (jedan do deset autora),
d. Nagrada za „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora),
e. Nagrada za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova (na prijedlog
dekana fakulteta ili Rektora),
f. Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici (na prijedlog dekana
fakulteta ili Rektora).
Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad stručnoga ili preglednoga karaktera, ni
rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za
znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvog
rada.
Sukladno Natječaju i Pravilniku, te Pravilniku o nagrađivanju studenata Geodetskog
fakulteta, Povjerenstvo za znanstveni rad studenata Geodetskog fakulteta donosi
sljedeće kriterije na temelju kojih će se ocjenjivati prijavljeni studentski radovi:
1.
2.
3.
4.

Izvornost rada
Opseg postignutih rezultata
Samostalnost u istraživanju
Primjenjivost rada.
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Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je zaposlenik Geodetskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ima stupanj doktora znanosti, odnosno znanstvenonastavno zvanje. Mentor studentskog rada treba pisanim putem obrazložiti po čemu rad
udovoljava navedenim kriterijima izvrsnosti.
Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Gorana Novaković
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