
Klasa: 602-04/17-01/57 
Urbroi: 2177-30-01-12-17-1 
Potega, 12. prosinca 2017.

Veleučilište u Požegi, Vukovarska 17, Požega, raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu nagrada studentima Veleučilišta u Požegi za akademsku godinu 2016./2017.

Nagrada je namijenjena studentima Veleučilišta u Požegi u sljedećim kategorijama:

1. kategorija: najbolji studentski radovi,

2. kategorija: najbolji prosjek ocjena na pojedinom studiju,

3. kategorija: izniman angažman u izvannastavnim aktivnostima.

Kriteriji za dodjeljivanje nagrade i uvjeti za prijavu na natječaj su:

1. kategorija:

- rad s kojim se student prijavljuje mora biti znanstveni ili stručni rad jednog ili više autora od kojih 
je student prvi autor,
- rad mora biti objavljen u kategoriziranim publikacijama,
- za nagradu se ne može prijaviti završni niti seminarski rad,

2. kategorija:

- student koji se prijavljuje na natječaj mora imati težinski prosjek iznad 4,0,
- student mora biti prvi put upisan u godinu, osim ako je u prethodnoj akademskoj godini završio 
studij na Veleučilištu,
- student mora imati aktivan upis u tekućoj akademskoj godini, osim ako je u prethodnoj 
akademskoj godini završio studij na Veleučilištu,
- student ne može imati prekid u studiranju.

3. kategorija:

- izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu,
- sudjelovanje u organizaciji radionica, edukativnih ekskurzija, predavanja, okruglih stolova, tribina 
i si.
- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima,
- sudjelovanje u umjetničkim ili sportskim skupinama, studentskim udrugama i si.

Pravo prijave na natječaj za 1. kategoriju imaju:
- svi studenti i osobe koje su završile studij u prošloj akademskoj godini.

Studenti trebaju priložiti:
- prijavu,
- presliku rada i presliku impresuma i sadržaja časopisa koji je objavio znanstveni/stručni rad 

s imenom autora i nazivom rada.



Pravo prijave na natječaj za 2. kategoriju imaju:
studenti koji imaju minimalan težinski prosjek ocjena 4,0,

- studenti upisani na 2. ili 3. godinu stručnog studija ili osobe koje su završile studij u prošloj 
akademskoj godini,
studenti koji su prvi put upisali godinu u akademskoj 2016./2017. godini,
studenti koji nisu upisali mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2016./2017.,
studenti koji nemaju prekid studiranja.

Studenti trebaju priložiti:
- prijavu,

potvrdu koja sadrži sve podatke kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Pravo prijave na natječaj za 3. kategoriju imaju:
svi studenti i osobe koje su završile studij u prošloj akademskoj godini,

Studenti trebaju priložiti:
- prijavu,

potvrdu o izlaganju na znanstvenom ili stručnom skupu ili potvrdu o sudjelovanju u 
organizaciji radionica, edukativnih ekskurzija, predavanja, okruglih stolova, tribina i si., na 
međunarodnim natjecanjima, umjetničkim ili sportskim skupinama, studentskim udrugama i 
s i .

Povjerenstva za nagrađivanje studenata sastavit će rang-1 istu studenata.

Broj nagrada po kategorijama ograničen je na broj studija koje provodi Veleučilište. Ukoliko više 
studenata na pojedinom studiju ima isti težinski prosjek ocjena prednost će imati student s većim 
brojem ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.

Isti student može biti nagrađen u više kategorija.

Nagrade se neće dodjeljivati u kategorijama u kojima nema prijavljenih studenata ili ako prijavljeni 
studenti ne zadovoljavaju uvjete.

Nagrada se sastoji od dvodnevnog putovanja u protuvrijednosti od minimalno 500,00 kuna.

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Veleučilišta u Požegi 
www.vun.hr.
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj koverti osobno 
u Tajništvu Veleučilišta ili poštom na adresu: VELEUČILIŠTE U POŽEGI, Vukovarska 17, 34000 
POŽEGA, s naznakom „Natječaj za nagrađivanje“.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije 15. siječnja 2018. godine na oglasnoj ploči i 
službenoj web stranici Veleučilišta www.vup.hr.
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