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Kriteriji za vrednovanje izvrsnosti radova na razini sastavnice PMFKriteriji za vrednovanje izvrsnosti radova na razini sastavnice PMFKriteriji za vrednovanje izvrsnosti radova na razini sastavnice PMFKriteriji za vrednovanje izvrsnosti radova na razini sastavnice PMF    
 
 

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studenske radove i umjetnička 
ostvarenja u akademskoj godini 2013./2014., raspisan je 11. veljače 2014. godine.  

 
Natječaj, Pravilnik, te Opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova predloženih za 
nagradu nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/rektorova) i 
PMF-a (www.pmf.unizg.hr). 

 
Studenti su dužni do srijede, 33330000. . . . travnjatravnjatravnjatravnja 201 201 201 2014444., do 16 sati., do 16 sati., do 16 sati., do 16 sati, obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama 
Sveučilišta. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i pisano obrazloženje mentora  o udovoljavanju 
kriterijima izvrsnosti) u dva primjerka dostavlja se na matični Odsjek do do do do srijedesrijedesrijedesrijede,,,,    30. 30. 30. 30. 00004444. 201. 201. 201. 2014444. do 14 . do 14 . do 14 . do 14 
satisatisatisati, s naznakom PovjePovjePovjePovjerenstvo za ocjenu studentskih radova PMFrenstvo za ocjenu studentskih radova PMFrenstvo za ocjenu studentskih radova PMFrenstvo za ocjenu studentskih radova PMF----a u postupku dodjele Rektorove a u postupku dodjele Rektorove a u postupku dodjele Rektorove a u postupku dodjele Rektorove 
nagrade za akad. god. 201nagrade za akad. god. 201nagrade za akad. god. 201nagrade za akad. god. 2013333./201./201./201./2014444....  

 
Kriteriji na osnovi kojih će se evaluirati prijavljeni radovi, sukladno Pravilniku Sveučilišta su sljedeći: 

1. originalnost / izvrsnost rada 
2. opseg postignutih rezultata / trajanje istraživanja / samostalnost /uložen istraživački napor u 

postizanju rezultata, a u odnosu na uobičajenu spremu studenata 
3. značaj rada u okviru struke, ali i eventualni lokalni značaj. 

 
Mentor/ica rada mora biti zaposlenik/ca PMF-a ili suradničke znanstvene institucije  (u tom slučaju 
izvješće supotpisuje komentor zaposlenik/ca PMF-a) i imati najmanje doktorat znanosti. Mentor 
studenskog rada u svom se pisanom obrazloženju mora jasno odrediti prema ispunjavanju navedenih 
kriterija. 
 
Odsječka povjerenstva dužna su najkasnije do srijede, 14141414. svibnja 201. svibnja 201. svibnja 201. svibnja 2014444., dostaviti predložene radove 
Povjerenstvu PMF-a uz pisano obrazloženje o udovoljavanju kriterija predloženog rada (ili radova) u 
skladu s navedenim kriterijima. 
 
Povjerenstvo PMF-a dužno je do petka, 33330000. svibnja 201. svibnja 201. svibnja 201. svibnja 2014444., dostaviti Povjerenstvu za znanost i 
umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću dokumentaciju (prijedlog treba biti prihvaćen 
na Fakultetskom vijeću 29. 05. 2014.).  
 
Napomena: 
1. Sve upute o potrebnoj dokumentaciji kao i opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih 

radova nalaze se na stranicama Fakulteta 
2. Za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta studenti moraju imati elektronički identitet 

(AAI). To je osobna oznaka koju mogu dobiti pripadnici akademske i istraživačke zajednice i to 
isključivo u matičnoj ustanovi. Svi Odsjeci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta imaju ovlaštene 
osobe, tj. administratore elektroničkog imenika ustanove, koji dodjeljuje elektronički identitet. 

3. Studenti trebaju priložiti potpisanu izjavu da u trenutku predavanje rada nisu diplomirali. 
4. Studenti koji su prijavili diplomski rad ili prijavili/položili seminar (završni seminar ili rad na 

preddiplomskom studiju), trebaju navesti naslov diplomskog rada ili seminara te mentora. 

 


