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Temeljem članka 138. Statuta Sveučilišta u Splitu te članka 71. Pravilnika o organizaciji i
radu Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti, Sveučilišta u Splitu, Stručno vijeće Odjela je
na svojoj 38. redovitoj sjednici održanoj 29. rujna 2014. godine donijelo

PRAVILNIK O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se:
- vrste nagrada i priznanja i uvjeti za njihovu dodjelu
- predlagatelji i način predlaganja
- rad Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja.
Članak 2.
Nagrade i priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Stručnog vijeća povodom Dana Odjela.
II. VRSTE NAGRADA I PRIZNANJA - UVJETI ZA DODJELU
Članak 3.
Nagrade i priznanja temelje se na:
- podatcima Studentske referade,
- unutarnjoj provjeri kvaliteti nastave - anketa studenata, izvješća Povjerenstva za nadzor
provedbe nastave i Odbora za unaprjeđenje kvalitete,
- vanjskoj provjeri - evaluiranje od strane ekspertnih skupina Sveučilišta u Splitu,
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Rektorskog zbora, Nacionalnog vijeća za
znanost i visoko obrazovanje i međunarodnih prosudbi (npr. granskih povjerenstava
EU, ECFMG izvješća),
- publicistici prema izvješću knjižnice, podatcima iz osobne evidencije.
Članak 4.
Nagrade i priznanja se dodjeljuju:
- po jednom najuspješnije diplomiranom redovitim ili izvanrednom studentu
sveučilišnog diplomskog studija sa svakog od smjerova, a koji su završili studij u roku s
ukupnom prosječnom ocjenom od najmanje 4,5 – u vidu pohvalnice,
- najbolje ocijenjenom nastavniku Odjela iz reda znanstveno-nastavnih i nastavnih
zvanja i iz reda suradničkih zvanja, uz održanu nastavu od najmanje 40 norma sati, a na
osnovi studentske ankete (u obzir se uzimaju samo one ankete na koje je odgovorilo najmanje
75% upisanih studenata), izvješća Povjerenstva za nastavu, Povjerenstva za nadzor provedbe
nastave i Odbora za unaprjeđenje kvalitete – u vidu pohvalnice,

- prvom autoru najboljeg znanstvenog rada objavljenog u prethodnoj akademskoj
godini, nastalog na Odjelu samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama, po jednome iz
grana društvenih / humanističkih znanosti i jednome iz ostalih grana, ovisno o indeksiranosti
publikacije – u vidu pohvalnice,
- pojedincima ili ustanovama za sveukupni doprinos razvoju i promicanju ugleda
Odjela – u vidu pohvalnice,
- voditelju najuspješnijeg projekta u protekloj akademskoj godini (prema broju
objavljenih radova uz indeksiranost časopisa) – u vidu pohvalnice.
Uzima se u obzir relativni čimbenik odjeka (impact factor, indeksiranost) koji se definira kao
čimbenik odjeka podijeljen s prosječnim čimbenikom odjeka u grani koja je najpovoljnija za
predloženog kandidata.
Članak 5.
Nagrada se iznimno dodjeljuje i prigodno, neovisno o vremenu, za izvanredna postignuća u
znanosti – u vidu plakete.
III. PREDLAGATELJI, NAČIN I VRIJEME PREDLAGANJA
Članak 6
Predlagatelji su: Povjerenstvo za nastavu, Povjerenstvo za znanost, Povjerenstvo za nadzor
provedbe nastave, Odbor za unaprjeđenje kvalitete, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost,
čelnici ustrojbenih jedinica i drugi članovi Stručnog vijeća.
Članak 7.
Predlagatelji podnose prijedlog isključivo u pisanom obliku.
Prijedlog sadrži:
- ime i prezime predloženika
- naziv radnog mjesta i zvanje
- ustrojbenu jedinicu ili ustanovu u kojoj je zaposlen
- naznaku vrste nagrade ili priznanja za koje se predlaže
- obrazloženje razloga za dodjelu nagrade ili priznanja.
Prijedlog se podnosi u razdoblju od 1. do 31. siječnja tekuće godine.

IV. POVJERENSTVO ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
Članak 8.
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja ima pet članova. Članove Povjerenstva bira
Stručno vijeće na vrijeme od dvije godine. Jedan član povjerenstva bira se iz redova
predstavnika studenata u Stručnom vijeću. Pročelnik je po svojoj funkciji član Povjerenstva.
Članak 9.
Rad Povjerenstva odvija se na sjednicama. Sjednici moraju biti prisutna najmanje tri člana
Povjerenstva. O tijeku sjednice vodi se zapisnik.
Članak 10.
Sjednici predsjedava predsjednik ili zamjenik, koje članovi Povjerenstva biraju na prvoj
sjednici. Pravovaljane odluke i prijedloge Povjerenstvo donosi konsenzusom ili
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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