
Na temelju čl. 132. § 2. točke 10. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće KBF-a dana 24. 
travnja 2009. donosi  
 

PRAVILNIK 
O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA 

 
I. Opća odredba 

 
Članak 1. 

 
Ovim se Pravilnikom utvrđuju nagrade i priznanja na Fakultetu, uvjeti i način 
njihove dodjele, sastav i djelokrug Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja i druga 
pitanja od značaja u postupku dodjele nagrada i priznanja. 
 

II. Vrste nagrada i priznanja, uvjeti i način dodjele 
 

Članak 2. 
 

Nagrade i priznanja koje se dodjeljuju na Fakultetu jesu: 
 
a) Nagrade: 
1. za životno djelo nastavnicima u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima 
2. za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju 
 
b) Priznanja: 
1. najboljim studentima preddiplomskog, (do)diplomskog, stručnoga, 
poslijediplomskog (licencijat i doktorat) i specijalističkoga studija. 
2.  asistentima 
3.  za vrijedno znanstveno djelo 
4.  za uspješnu suradnju s Fakultetom 
 
c) Povelja zahvalnosti. 

 
Nagrade 

 
Članak 3. 

 
§ 1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se nastavnicima izabranim u znanstveno-
nastavno ili nastavno zvanje koji su svojim dugogodišnjim radom i djelom dali 
izuzetan doprinos u djelovanju Fakulteta i promicali njegov položaj i ugled u zemlji i 
inozemstvu. 
 
§ 2. Nagrada za izuzetno zalaganje nenastavnog osoblja dodjeljuje se zaposlenicima 
Fakulteta koji ne sudjeluju u nastavi a koji se kvalitetom, kreativnošću, ažurnošću i 
opsegom obavljenog posla posebno ističu u radu. 
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§ 3. Nagrada za izuzetno zalaganje nastavnoga osoblja dodjeljuje se zaposlenicima 
Fakulteta koji sudjeluju u nastavi, a koji se kvalitetom, kreativnošću i ažurnošću 
posebno ističu u radu. 
 

Članak 4. 
 
§ 1. Nagrade se odnose na višegodišnje razdoblje. 
 
§ 2. Nagrada se dodjeljuje u obliku diplome i u novčanom iznosu. 
 
§ 3. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i jedna nagrada 
za izuzetno zalaganje nenastavnog osoblja. 
 
§ 4. Nagrada za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput. Nagrada 
za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju ne može se istoj osobi dodijeliti prije 
isteka pet godina. 

 

Priznanja 
 

Članak 5. 
 
§ 1. Priznanja se dodjeljuju za ostvarenja u protekloj akademskoj godini.  
 
§ 2. Priznanja su osobna ili skupna. 
 
§ 3. Osobno priznanje dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za njihov uspjeh 
u radu, doprinos djelovanju i ugledu Fakulteta, djelo ili organizaciju važnih skupova 
na Fakultetu. Skupno priznanje može se dodijeliti za uspješnu suradnju s 
Fakultetom. 
 
§ 4. Osobno priznanje dodjeljuje se u obliku diplome i u novčanom iznosu, a skupno 
u obliku diplome. 
 

Priznanje dekana za najbolji uspjeh studenta 
 

Članak 6. 
 

§ 1. Dekan dodjeljuje priznanje za najbolji uspjeh u studiju u protekloj akademskoj 
godini. Broj priznanja određuje se prema broju (upisanih) studenata, kako slijedi 
(Filozofsko-teološki studij 3 studenta; Katehetski institut 2 studenta; Institut za 
teološku kultura 1 student; Institut za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ 1 student).  
 
§ 2. Priznanje se dodjeljuje studentu koji je u prethodnoj godini studija postigao 
najbolji uspjeh u polaganju ispita, uz sljedeće uvjete:  

-da u toj godini studija nije ponavljao niti jedan ispit;  
-da tijekom studija nije ponavljao niti jednu godinu studija;  
-da je položio sve ispite iz prethodne godine studija;  
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-da ima najbolji prosjek ocjena u toj godini studija. 
 
§ 3. Ako uvjetima iz § 2. ovog članka udovoljava više studenata, svi studenti dobivaju 

dekanovo priznanje 
 
§ 4. Priznanje se sastoji od povelje i novčanog iznosa.    
 
§ 5. Povjerenstvo za nagrade i priznanja na temelju ispisa iz matične knjige studenata i 

mjerila propisanih ovim Pravilnikom dostavlja dekanu popis studenata 
predloženih za dodjelu nagrade. Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi 
dekan, a ta odluka se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta 
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. 

 
§ 6. Student koji smatra da je povrijeđeno njegovo pravo na dodjelu priznanja ima 

pravo uložiti prigovor dekanu u roku 8 dana od dana objave odluke na oglasnoj 
ploči i web stranici Fakulteta. Dekan u roku 15 dana od dana primitka prigovora 
donosi konačnu odluku o nagradi. O konačnoj odluci o dodjeli nagrade izvješćuje 
se Fakultetsko vijeće. 

 
Priznanje Dekana za najbolji znanstveni rad studenta 

 
Članak 7. 

 
§ 1. Radi poticanja znanstveno-istraživačkog i stručnog rada studenata te promicanja 
studentskog stvaralaštva, Dekan dodjeljuje priznanje kojim se nagrađuju najbolji 
studentski radovi znanstvenog ili stručnog sadržaja. Dekanovo priznanje za najbolji 
znanstveni rad studenta diplomskoga i stručnoga studija je godišnja nagrada. 
 
§ 2. Dekan dodjeljuje po jedno priznanje za najbolji znanstveni rad iz četiri nastavna 
područja: biblijsko, povijesno, sustavno i praktično. 
 
§ 3. Pravo natjecanja za priznanje ima student Fakulteta koji ima prosjek ocjena 
položenih ispita do predaje rada 4,0 ili viši, s time da redovito upisuje višu godinu 
studija. 
 
§ 4. Natječaj za priznanje i nagradu raspisuje se početkom kalendarske godine za 
akademsku godinu u tijeku. Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta. 
 
§ 5. Studenti mogu za nagradu prijaviti rad znanstvenoga ili stručnog sadržaja 
jednog ili više autora. Rad koji se prijavljuje za nagradu može biti djelo najviše tri 
autora. Uz rad koji prijavljuju, studenti su dužni priložiti pisano mišljenje 
odgovarajućeg predmetnog nastavnika o radu (najmanje dvije autorske kartice). Rad za 
koji se dodjeljuje priznanje i nagrada može se priznati kao diplomski rad. Studenti 
mogu za nagradu priložiti i diplomski rad. 
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§6. Radovi koji se prijavljuju za nagradu predaju se Dekanatu. 
Dekan radove predaje Povjerenstvu za nagrade i priznanja koje dekanu dostavlja 
nabolje radove s prijedlogom redoslijeda i njegovim obrazloženjem, najkasnije do 
nadnevka utvrđenoga u natječaju. 
 
§ 7. Konačnu odluku o dodjeli nagrade donosi dekan. Najbolje radove Dekan će 
(nakon provedene procedure za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, 
prema Pravilniku  Sveučilišta o dodjeli Rektorove nagrade) predložiti za Rektorovu 
nagradu. Studenti čiji radovi ne budu nagrađeni Rektorovom nagradom, nagradit će 
se Dekanovom nagradom.  
 
 § 8. Priznanje se sastoji od povelje i novčanog iznosa utvrđenog u proračunu 
Fakulteta.  
 
§ 9. Svakome od studenata autora nagrađenoga zajedničkoga rada dodjeljuje se 
povelja, a novčani iznos nagrade nagrađeni dijele u jednakim dijelovima. 
 
§ 10. Odluka o dodjeli nagrade s popisom svih nagrađenih studenata i radova za koje 
se nagrađuju objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta najkasnije osam 
dana prije njezine podjele. 
 
§ 11. Dekan svake akademske godine može dodijeliti jedno ili više posebnih priznanja 
studentu odnosno skupini studenata za izniman uspjeh u javnom nastupu ili djelovanju 
(međunarodna natjecanja, umjetničke ili športske skupine, studentske udruge i sl.). 
Kada se posebna nagrada dodjeljuje skupini studenata, povelja se uručuje svakom 
članu skupine.  
 

Priznanje Velikoga kancelara za najuspješnijeg studenta 
 

Članak 8. 
 

Veliki kancelar, na prijedlog Dekana i Povjerenstva za nagrade i priznanja, dodjeljuje 
priznanje studentu koji je završio diplomski studij u protekloj akademskoj godini s 
najboljim uspjehom. Najbolji uspjeh utvrđuje se zbirom ocjena (svi predmeti, završni 
ispit, diplomski rad) i zbirom nagrada i priznanja primljenih za vrijeme trajanja 
studija. 
 

Povelja zahvalnosti 
 

Članak 9. 
 
§ 1. Povelja zahvalnosti dodjeljuje se zaposlenicima Fakulteta prilikom umirovljenja. 
 
§ 2. Povelja zahvalnosti može se, odlukom Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja, 
dodijeliti i drugim zaposlenicima Fakulteta za uspješno završen značajniji posao. 
 
§ 3. Povelja se dodjeljuje u obliku diplome i u novčanom iznosu. 
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§ 4. Broj povelja zahvalnosti nije ograničen. 

 
Članak 10. 

 
Pravo na priznanja i nagrade imaju osobe koje osim postignutih rezultata radi kojih 
se kandidiraju, udovoljavaju i kriterijima njegovanja moralnih, etičkih, akademskih i 
kolegijalnih odnosa na Fakultetu. 
 

 
III. Predlagatelji i način predlaganja nagrada i priznanja 

 
Članak 11. 

 
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja imaju dekan, dvojica 
profesora Fakulteta, Veliki kancelar, Katedre, Instituti, Stručne službe Fakulteta i 
Studentski zbor. 
 

Članak 12. 
 

§ 1. Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada podnose se na razmatranje i odlučivanje 
Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja najmanje 30 dana prije svečanoga uručenja 
(Dan Fakulteta).  
 
§ 2. Prijedlog mora biti u pisanom obliku i obrazložen, te mora u prilogu imati 
dokumentaciju kojom se dokazuju činjenice iz obrazloženja.  
 
§ 3. Podnositelj prijedloga dužan je točno naznačiti i temeljito opisati djelo, rad, 
postignuće i sl. koje je kandidat postigao tijekom vremena za koje se priznanje 
odnosno nagrada dodjeljuje i zbog kojeg se kandidira.  
 

IV. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja 
 

Članak 13. 
 

§ 1. Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja ima predsjednika i četiri člana.  
 
§ 2. Predsjednik Povjerenstva je, po položaju, prodekan za nastavu, a član 
Povjerenstva po službi je prodekan za znanost. Ostale članove imenuje Fakultetsko 
vijeće u skladu s Poslovnikom Fakulteta.   
 

Članak 14. 
 

§ 1. Povjerenstvo radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnoga 
broja članova.  
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§ 2. Član Povjerenstva čiji je rad ili djelo, osobno ili u sastavu zajedničkog rada ili 
djela, predloženo za nagradu odnosno priznanje, prestaje sudjelovati u radu 
Povjerenstva do donošenja odluke o prijedlogu. Na njegovo mjesto samo za taj slučaj 
dekan imenuje novog člana. 

Članak 15. 
 

Povjerenstvo:  
- svake godine pokreće postupak za dodjelu nagrada i priznanja pozivom ovlaštenim 
predlagačima na podnošenje prijedloga, uz određivanje roka,  
- ocjenjuje pristigle prijedloge, 
- odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,  
- utvrđuje osobe kojima se za tekuću godinu uručuje Povelja zahvalnosti.  
 

Članak 16. 
 

Prilikom odlučivanja o pristiglim prijedlozima Povjerenstvo će se rukovoditi 
sljedećim kriterijima:  
 
a) priznanje najboljim studentima: viša prosječna ocjena, više položenih predmeta, 
isticanje na vježbama i drugim aktivnostima u nastavi, sudjelovanje u radu katedre 
(demonstratori, studentski projekti, …);  
 
b) priznanje asistentima: naročiti angažman u znanstvenom i nastavnom radu (mjeri  
se brojem i ocjenom kvalitete), veći broj objavljenih radova, viši prosjek ocjena na 
poslijediplomskom studiju;  
 
c) priznanje za vrijedno znanstveno djelo: obimnije znanstveno djelo, veći broj 
znanstvenih djela (knjiga i udžbenika);  
 
d) priznanje za uspješnu suradnju: suradnja u organizaciji i izvođenju 
poslijediplomskog studija, organizacija znanstvenih skupova (posebno 
međunarodnih);  
 
e) nagrada za životno djelo: više zvanje, duljina rada na Fakultetu, objava više 
znanstvenih djela, više radova objavljenih u međunarodnim publikacijama, drugi 
izuzetan doprinos unaprjeđenju rada Fakulteta;  
 
f) nagrada za izuzetno zalaganje nenastavnom osoblju: veća ocjena kvalitete rada, 
ažurnosti i opsega.  
 

Članak 17. 
 

§ 1. O radu na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik. 
  
§ 2. O dodjeli nagrada i priznanja donosi se odluka.  
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V. Uručenje nagrada, priznanja i povelja 
 

Članak 18. 
 

§ 1. Nagrade i priznanja te povelju zahvalnosti uručuje dekan, na prigodnoj 
svečanosti prigodom obilježavanja Dana Fakulteta.  
 
§ 2. Priznanje Velikoga kancelara uručuje Veliki kancelar, na prigodnoj svečanosti  
prigodom obilježavanja Dana Fakulteta. 
 

Članak 19. 
 

O dodijeljenim nagradama i priznanjima te poveljama zahvalnosti u Dekanatu se 
vodi očevidnik.  
 

Članak 20. 
 

§ 1. Izgled i opis diplome, te visinu iznosa nagrade, priznanja i povelje zahvalnosti 
koje se dodjeljuju u novcu određuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.  
 
§ 2. Novčana sredstva osiguravaju se iz vlastitih sredstava Fakulteta.  
 

 
VI. Završna odredba 

 
Članak 21. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči 
Fakulteta.  
 
 
 
Klasa: 602-01/09-15/15 
Ur. broj: 251-378/01-09-2  
 
 
Zagreb, 21. travnja 2009.  
 

     DEKAN  
 

Prof. dr. sc. Josip Oslić  
 
 
 
 
 


