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Pozivamo Vas na  

svečanu svečanu svečanu svečanu dodjelu dodjelu dodjelu dodjelu Rektorove nagrade Rektorove nagrade Rektorove nagrade Rektorove nagrade za ak. god. 201za ak. god. 201za ak. god. 201za ak. god. 2018888./201./201./201./2019999....    

koja će se održati u srijedu 3. srpnja 2019. u 11 sati  

u Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

Kennedyjev trg 6, Zagreb. 

 

 

Tijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sTijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sTijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sTijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. c. c. c. Damir Boras dodijelit ćeDamir Boras dodijelit ćeDamir Boras dodijelit ćeDamir Boras dodijelit će    111161616161    RektorovRektorovRektorovRektorovuuuu    

nagradnagradnagradnagraduuuu    u ukupno pet kategorija.u ukupno pet kategorija.u ukupno pet kategorija.u ukupno pet kategorija.    

 

U kategoriji za individualni znanstvindividualni znanstvindividualni znanstvindividualni znanstveni i umjetnički rad jednogeni i umjetnički rad jednogeni i umjetnički rad jednogeni i umjetnički rad jednogaaaa    ili dvaju autoraili dvaju autoraili dvaju autoraili dvaju autora Rektorovom nagradom 

bit će nagrađeno 106 radova. U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) 

nagrađeno će biti 25 radova. U kategoriji „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (vi„veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (vi„veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (vi„veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od 10 autora)še od 10 autora)še od 10 autora)še od 10 autora) 

Rektorovu nagradu dobit će šest radova, a u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timovaposebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timovaposebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timovaposebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova 

dodijelit će se tri nagrade. Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj društveno koristan rad u akademskoj i široj društveno koristan rad u akademskoj i široj društveno koristan rad u akademskoj i široj 

zajednici zajednici zajednici zajednici dobit će 21 rad.  

 

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade nazočit će prorektori, dekani i prodekani fakulteta i akademija, 

profesori, studenti te drugi uzvanici. 

 

Kao i prethodnih godina, na Kao i prethodnih godina, na Kao i prethodnih godina, na Kao i prethodnih godina, na Ekonomskom fakultetu Ekonomskom fakultetu Ekonomskom fakultetu Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od Sveučilišta u Zagrebu od Sveučilišta u Zagrebu od Sveučilišta u Zagrebu od 3333. . . . do do do do 10101010. . . . srpnjsrpnjsrpnjsrpnja 201a 201a 201a 2019999. bit . bit . bit . bit 

će organiziće organiziće organiziće organizirana izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove. rana izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove. rana izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove. rana izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.  

    

Podsjetimo, na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019., pravo 

prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu. Studenti su svoje radove na Natječaj prijavljivali elektroničkim i putem posebnih obrazaca 

objavljenih na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, zaključno do 3. svibnja 2019. u 16 sati. 

Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristiglih 220 radova, nakon čega je 

rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor prof. dr. sc. 

Damir Boras.  
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Popis dobitnika Rektorove nagrade dostupan je na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 

www.unizg.hr , na poveznici:  

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/Dobitni

ci_Rektorove_nagrade_2018_2019_FINAL.pdf . 

 

Sažetci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku objavljeni su na mrežnoj stranici 

Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, na poveznici:  

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/2018_20

19_Sazetci_nagradenih_radova.pdf.  

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

 

 

S poštovanjem, 

 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


