
 

Na temelju članka 8. Pravilnika Odjela za zdravstvene studije od 13. studenog 2014. 
godine, Stručno vijeće Odjela za zdravstvene studije na svojoj sjednici održanoj 13. 
studenog 2014. godine, donijelo je izmjene  
 

PRAVILNIKA O DODJELI NAGRADA ODJELA ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE 
USPJEŠNIM STUDENTIMA SESTRINSTVA 

 
Članak 1. 

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi studenti preddiplomskog Studija sestrinstva 
Sveučilišta u Zadru. 

Članak 2. 
(1) Natječaj za Nagradu raspisuje se 30 dana prije Svečane promocije prvostupnika 
svake akademske godine za prethodnu akademsku godinu, i traje dva tjedna. 
(2) Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Odjela za zdravstvene studije 
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sestrinstvo& 
(3) Prijave za natječaj predaju se tajništvu Odjela za zdravstvene studije uz podnošenje 
potrebne dokumentacije. 
(4) Rezultati natječaja objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranici Odjela za 
zdravstvene studije 
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sestrinstvo& 
najkasnije 5 dana prije Svečane promocije prvostupnika tekuće akademske godine. 
 

Članak 3. 
(1) Vijeće Odjela za zdravstvene studije osniva Povjerenstvo za nagrađivanje zaduženo 
za evaluaciju prijava prema kriterijima za nagrađivanje utvrđenima ovim Pravilnikom 
(čl. 5).  
(2) Sastav povjerenstva imenuje se na dvije godine, a čine ga dva nastavnika u 
nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju od kojih barem jedan mora biti iz grane 
sestrinstva i jedan predstavnik studenata.  
(3) Povjerenstvo iz ovog članka dužno je na oglasnoj ploči i/ili web stranici Odjela za 
zdravstvene studije 
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sestrinstvo& 
 objaviti natječaj za dodjelu Nagrade zajedno s predviđenim modelom nagrađivanja, 
utvrđenim ovim Pravilnikom, te rezultate natječaja.  
 

Članak 4. 
Nagrade uspješnim studentima sestrinstva dodjeljuju se u sljedećim kriterijima: 
Kriterij 1: najbolji prosjek ocjena – Ovaj kriterij uključuje prosjek ocjena ostvaren na 
preddiplomskom studiju do kraja 6. semestra. Kandidati za Nagradu su samo oni 
studenti koji su u redovnom roku ispunili svoje studijske obveze. Studenti koji 
ponavljaju semestar mogu biti kandidati za Nagradu samo ako Povjerenstvo za 
nagrađivanje procijeni da je razlog njihovog ponavljanja opravdan (npr. bolest,odobren 
status mirovanja i sl.).   
Kriterij 2: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima na polju sestrinstva – ovaj 
kriterij obuhvaća angažman u aktivnostima poput izlaganja na znanstvenim i stručnim 
skupovima, objavljivanja znanstvenog ili stručnog rada, sudjelovanja u ljetnim školama, 
sudjelovanja u organizaciji i realizaciji radionica, organiziranje studentskog časopisa, 
znanstvenih i stručnih skupova, tribina, predavanja, sudjelovanja u organizaciji 
edukativnih ekskurzija (posjeti raznim institutima, ustanovama i sl.), organiziranje 
udruženja studenata iz struke itd.  



 

Kriterij 3: izniman završni rad – ovaj kriterij uključuje istaknuti završni rad (to bi bili oni 
koji predstavljaju značajan doprinos struci i/ili znanosti, u kojima je korišten znanstveni 
metodološki pristup problemu).  
Iznimno, Nagradu mogu dobiti i više od jednog kandidata, kada Povjerenstvo za 
nagrađivanje ocijeni da su dva ili više kandidata u istoj mjeri zadovoljili kriterije za 
nagrađivanje. 
Ako Povjerenstvo za nagrađivanje procijeni da niti jedan kandidat ne udovoljava 
kriterijima za nagrađivanje Nagrada se za tu akademske godine neće dodijeliti. 
 

Članak 5. 
Kriteriji za dodjeljivanje nagrade i način prijave kandidata na natječaj su sljedeći: 
Kriterij 1: najbolji prosjek ocjena – kriterij se ispunjava ako pristupnik ima minimalan  
prosjek ocjena 4.00 i ako se istakao tijekom praktičnog dijela nastave. Kriterij se 
izračunava na način da se prosjek ocjena množi s 5 bodova. 
Kriterij 2: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima na polju sestrinstva 
boduje se na sljedeći način:  
-sudjelovanje u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova: 1 bod, 
-izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu: samostalan rad 2 boda, rad u koautorstvu 
1 bod, 
-pohađanje ljetne škole: 3 boda, 
-objavljen znanstveni ili stručni rad: samostalan rad 4 boda, rad u koautorstvu 2 boda, 
-sudjelovanje u organizaciji edukativnih ekskurzija: samostalan ili izniman angažman 3 
boda, angažman u grupi 1 bod 
-sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, predavanja, tribina, časpoisa, udruga 
iz struke i sl. - samostalan ili izniman angažman 3 boda, angažman u grupi 1 bod. 
Kandidate za nagradu o ovoj kategoriji mogu predlagati studenti i/ili članovi Odjela, uz 
pismeno obrazloženje nominacije.  
Kriterij 3: izniman završni rad- nagrađuje se s 4 boda, a bodovi se dodjeljuju na osnovu 
pisane preporuke mentora i/ili članova povjerenstva završnog rada. 
 
Maksimalan broj bodova kojeg student može postići na temelju gore navedenih kriterija 
iznosi 45 bodova. 
 
Nagradu dobiva kandidat ili više njih koji zauzimaju najviše mjesto na rang listi.   
 

Članak 6. 
Podatak o nagradi  upisuje se u diploma supplement. 
Nagrada uključuje:  
- prigodno priznanje i cvijeće 
 

Članak 7. 
Nagrade uspješnim studentima dodjeljuju se svake godine na dan promocije 
prvostupnika.  
 

 
Članak 8. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i javno je dostupan na Web stranici 
Odjela http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/sestrinstvo& 
 
 
 
 



 

 
KLASA: 602-04/14-08/11  

URBROJ: 2198-1-79-45/14-05 

U Zadru, 13. studenog 2014. 

 
 
 
 
Izmjene  Pravilnika o dodjeli nagrade Odjela za zdravstvene studije uspješnim 
studentima donijelo je Stručno vijeća Odjela za zdravstvene studije  na 4. Sjednici 
Stručnog vijeća Odjela za zdravstvene studije od 13.studenog 2014. Ovim prestaje važiti 
KLASA: 602-04/11-08/17 i URBROJ: 2198-1-79-45/11-01 od  01.prosinca 2011.. 
 
 
 

 
 
 

Pročelnica Odjela:  

 


