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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. 2013./2014za ak. god. 2013./2014za ak. god. 2013./2014za ak. god. 2013./2014....    

koja će se održati u utorak 17. lipnja 2014. godine u 12 sati,  

u dvorani Auditorium Maximum na Fakultetu elektrotehnike i računarstva  

Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3. 

 

Tijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš dodijelit će 102 Rektorove nagrade 

za najbolje studentske radove i 18 Posebnih Rektorovih nagrada za izuzetna studentska ostvarenja. 

Sukladno Pravilniku, dobitnicima Rektorove nagrade uručit će se povelje i novčani iznos od 1500 kn po 

radu, dok nagrađeni posebnom Rektorovom nagradom dobivaju povelje. 

 

Svečanosti dodjele Rektorove nagrade nazočit će prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. Melita 

Kovačević, ostali prorektori, dekani fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu te drugi uzvanici. Na 

svečanosti dodjele, u okviru umjetničkog dijela programa, nastupit će studenti dobitnici Rektorove nagrade.  

 

Sukladno Pravilniku o dodjeli Rektorove nagrade, pravo prijave na natječaj koji je objavljen na mrežnim 

stranicama Sveučilišta 11. veljače imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu. Prijave na natječaj bile su otvorene do 30. travnja, nakon čega je Povjerenstvo za dodjelu Rektorove 

nagrade pregledalo i ocijenilo sve pristigle radove te rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. 

Konačnu odluku o studentima dobitnicima donio je rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Ove godine na natječaj 

za dodjelu Rektorove nagrade bilo je prijavljeno 215 radova, a za Posebnu Rektorovu nagradu njih 49.  

 

Kao i prethodnih godina, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 17. do 24. lipnja 

2014. bit će organizirana izložba postera na kojima će nagrađeni studenti predstaviti svoje radove.  

 

Popis dobitnika Rektorove nagrade i Posebne Rektorove nagrade objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta 

u Zagrebu www.unizg.hr . Sažetcima svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom možete pristupiti 

preko poveznice:   

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Istrazivanja/Znanstvena_postignuca/Nagrade/Rektorova/RN_13-

14_sazetci_130614.pdf .  

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


