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POPIS DOBITNIKA NAGRADA I PRIZNANJA  
TE POČASNIH ZVANJA  

 
 
Posebna priznanja rektora studentima za postignut uspjeh od  međunarodnog značaja u 
ak. god. 2021./2022. 

 Andrija Tomić, student Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

Posebno priznanje za režiju kratkoga igranoga filma „Tuđa posla“ i osvojenu brončanu 
medalju na 82. festivalu u organizaciji Međunarodnoga udruženja filmskih saveza 
neprofesijskoga filma (UNICA), održanoga u Locarnu u Švicarskoj 
 

 Gordana Borotić, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 

Posebno priznanje za razvoj hibridne web/mobilne aplikacije za vježbanje zadataka iz 
matematike u nižim razredima osnovne škole te za samostalno predstavljanje rezultata 
istraživanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama 
 

 Luka Vidan, student Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

Posebno priznanje za osvojeno 2. mjesto u sklopu natjecanja studentskih prezentacija 
„Educator and Student Participation Program“ na međunarodnoj konferenciji IHEEP u Fort 
Myersu u Floridi u SAD-u 
 

 Iva Rački, studentica Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 

Posebno priznanje za zapažen znanstveni i stručni rad „Fatigue Life Assessment of Electric Car 
Batteries“  na međunarodnoj konferenciji „6th International Conference on Structural Integrity 
and Durability (ICSID 2022)“ te za sudjelovanje u radu organizacijskoga odbora međunarodne 
ICSID konferencije 
 
 
 



 Antonijo Ljulj, student Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Posebno priznanje za objavu, u svojstvu koautora, rada „Transformation of L-DOPA and 
Dopamine on the Surface of Gold Nanoparticles: An NMR and Computational Study“ u 
prestižnom znanstvenom časopisu „Inorganic Chemistry“ te za aktivno sudjelovanje na 
dvjema međunarodnim znanstvenim konferencijama 
 

 Manuela Miloš, studentica Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

Posebno priznanje za izradu eseja „Dental treatment challenges in special care dentistry“ i za 
pobjedu na natjecanju u organizaciji „European Regional Organization of the Fédération 
Dentaire Internationale“ (FDI ERO Scientific Reward) 

 

Nagrada Fran Bošnjaković za 2022. godinu 

Nagrada Fran Bošnjaković Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i 
inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te 
prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu 

1. dr. sc. Marica Ivanković, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta kemijskoga 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

2. dr. sc.  Mario Vašak, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 

Nagrada „Andrija Štampar“ za 2022. godinu 

Nagrada Andrija Štampar Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i 
inozemstvu za ostvarene znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te 
prijenos znanja i odgoj mladih stručnjaka u području biomedicinskih znanosti 

1. dr. sc. Marijan Klarica, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu 

2. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

3. dr. sc. Hrvoje Brkić, redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu 

4. dr. sc. Željan Maleš, redoviti profesor u trajnom zvanju Farmaceutsko-biokemijskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 

 



Nagrada „Andrija Mohorovičić“ za 2022. godinu 

Nagrada Andrija Mohorovičić Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i 
inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke te za prijenos znanja 
i odgoj mladih stručnjaka u području prirodnih znanosti 

1. dr. sc. Zlatko Drmač, redoviti profesor u trajnom zvanju Prirodoslovno-matematičkoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
 

2. dr. sc. Silvana Raić-Malić, redovita profesorica u trajnom zvanju Fakulteta kemijskoga 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Nagrada Ars Summa Universitatis za 2022. godinu 

Nagrada Ars summa Universitatis Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se zaposlenicima u umjetničko-
nastavnim zvanjima za umjetničko-nastavne rezultate u promicanju umjetničkih disciplina i struke, 
nacionalne kulture i umjetnosti, te prijenos znanja, posebice u odgoju mladih umjetnika i 
stručnjaka u umjetničkom području Sveučilišta u Zagrebu 

1. art. Branko Linta, izvanredni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
u području filmske umjetnosti 
 

2. art. Zlatko Kapetanović, redoviti profesor Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 
umjetničkom području dizajna 
 

3. art. Nicole Hewitt, redovita profesorica Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
u području likovne umjetnosti 
 

4. art. Darko Petrinjak, redoviti profesor u trajnom zvanju Muzičke akademije Sveučilišta u 
Zagrebu u području glazbene umjetnosti. 

 

Nagrada za inovatora godine za 2022. 

dr. sc. Dubravko Rogale, redoviti profesor u trajnom zvanju Tekstilno-tehnološkoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

Nagrada se dodjeljuje za izniman doprinos u prijenosu znanja i uvođenju mladih stručnjaka u 
područje inventivnoga rada i zaštite intelektualnoga vlasništva 

 

Nagrada za inovaciju godine za 2022. 

dr. sc. Gabrijel Ondrašek, redoviti profesor u trajnom zvanju Agronomskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i Filip Kranjčec, mag. ing. agr. 



Nagrada se dodjeljuje za inovaciju „Proizvodi dodane vrijednosti za kemijske melioracije tala na 
bazi biopepela i otpada“ 

 

Nagrada za najuspješniji transfer tehnologije godine za 2022. 

dr. sc. Dejana Bouillet, redovita profesorica Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu     

Nagrada se dodjeljuje za projekt „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja 
odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ 

 

Počasno zvanje professor emeritus za 2022. godinu 

 
U znanstvenom području prirodnih znanosti: 

1. dr. sc. Anđelka Plenković Moraj, redovita profesorica u mirovini Prirodoslovno-
matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 
U znanstvenom području biomedicine i zdravstva: 

1. dr. sc. Miro Jakovljević, redoviti profesor u mirovini Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

2. dr. sc. Željko Sutlić, redoviti profesor u mirovini Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

3. dr. sc. Estella Prukner Radovčić, redovita profesorica u mirovini Veterinarskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

U znanstvenom području biotehničkih znanosti: 

1. dr. sc. Dubravka Samardžija, redovita profesorica u mirovini Agronomskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

2. dr. sc. Jasmina Havranek, redovita profesorica u mirovini Agronomskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

U znanstvenom području tehničkih znanosti: 

1. akademik Bojan Jerbić, redoviti profesor u mirovini Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 



2. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, redovita profesorica u mirovini Rudarsko-geološko-
naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

3. dr. sc. Anđelko Ščukanec, redoviti profesor u mirovini Fakulteta prometnih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu 

4. dr. sc. Darko Ujević, redoviti profesor u mirovini Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu 

5. dr. sc. Andrej Uchytil, redoviti profesor u mirovini Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

6. dr. sc. Tihomir Jukić, redoviti profesor u mirovini Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 
U znanstvenom području društvenih znanosti: 

1. dr. sc. Majda Rijavec, redovita profesorica u mirovini Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

 

U znanstvenom području humanističkih znanosti: 

1. dr. sc. Josip Baloban, redoviti profesor u mirovini Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

2. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, redovita profesorica u mirovini Filozofskoga fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu 

3. dr. sc. Ekrem Čaušević, redoviti profesor u mirovini Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

4. akademik Mislav Ježić, redoviti profesor u mirovini Fakulteta filozofije i religijskih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

U umjetničkom području: 

1. art. Dubravka Babić, redovita profesorica u mirovini Akademije likovnih umjetnosti 
Sveučilišta u Zagrebu 

2. art. Damir Mataušić, redoviti profesor u mirovini Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu 

3. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak, redoviti profesor u mirovini Akademije dramske 
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

4. dr. art. Enes Midžić, redoviti profesor u mirovini Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta 
u Zagrebu. 


