
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GEODETSKI FAKULTET 

 

Zagreb, 21. 07. 2021. 

 

Klasa: 121-13/21-01/3 

Urbroj: 380-65-01-21-1 

 

Temeljem članka 28. Statuta Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst 

2017.), vezano na članak 8. Pravilnika o nagrađivanju studenata, dekan Geodetskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu raspisuje 

 

N A T J E Č A J 
za dodjelu Nagrade Geodetskog fakulteta i Nagrade dekana Geodetskog fakulteta 

 

U svrhu poticanja rada i zalaganja studenata u svladavanju nastavnog gradiva i postizanju što 

boljeg uspjeha u nastavi te u svrhu poticanja znanstvenog i kreativnog rada, studentima 

Geodetskog fakulteta dodijelit će se nagrade za postignut odličan uspjeh, odnosno za najbolje 

pisane radove. 

 

Uvjeti natječaja: 

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti preddiplomskog i 

diplomskog studija Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

2. U povodu Dana Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nagradom Fakulteta 

nagradit će se najbolji studenti s postignutim odličnim uspjehom. 

 

• Student s postignutim odličnim uspjehom je onaj koji nije ponavljao godinu na 

preddiplomskom ili diplomskom studiju i koji na trenutnom studiju ima težinski 

prosjek 4,5 ili više. 

 

• Rang-liste studenata s postignutim odličnim uspjehom sastavljaju za svaku nastavnu 

godinu pojedinog studija i usmjerenja (ukupno 7), a nagrađuju se najbolji studenti 

koji su prvi ili dijele prvo mjesto na rang-listama. 

 

3. U povodu Dana Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nagradom dekana, 

nagradit će se do tri najbolja studentska rada. 

 

• Za sudjelovanje na natječaju za Nagradu dekana studenti moraju izraditi pisani rad 

znanstvenog ili stručnog karaktera koji treba biti napisan u skladu s Naputkom za 

pisanje ocjenskih radova te koji ne smije biti diplomski rad ili njegov dio. 

 

• Rok za predaju rada je 17. 09. 2021. do 12:00 sati  

 

• Rad je potrebno predati u Pisarnicu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

dva otisnuta primjerka s preporukom mentora. 

 



a Kod koautoľskih ili timskih ľadova nagradu na jeđnake dijelove dijele autori

4. Povjerenstvo za nagrađivanje sfudenata utvľdit óe rang lisfu najboljih studenata s
odličnim uspjehom i ľang listu najboljih studentskih pisanih ľađova.

5. Nagrade Fakulteta i Nagľade dekana dodjelit će se na svečanoj sjednici Fakultetskog
vijeóa koja óe se održati 24. rujna 202l. u povodu Dana Geodetskog fakulteta
Sveučilišta uZagrebu.

6. Imena nagrađenih studenata objavit óe se na oglasnoj ploči i na mreŽnim stľanicama
Fakulteta.

7. Natjeěaj se objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta i na mľeŽnim stranicama Fakulteta.
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