Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 20. veljače 2015.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo natječaj za dodjelu Rektorove
nagrade za akademsku godinu 2014./201
2014./2015
./2015.
Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr objavljen je natječaj za dodjelu Rektorove
nagrade za akademsku godinu 2014./2015.
Na temelju Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, pravo prijave na natječaj imaju svi studenti
preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Rok prijave na natječaj je 30. travnja u 16 sati.
sati
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta
u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/, a u pravilu, za Rektorovu nagradu može se prijaviti znanstveni
ili umjetnički rad jednog autora, ili izuzetno, rad nekoliko autora ali ne više od tri.
Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora koji je dužan u odgovarajući obrazac na mrežnoj
stranici Sveučilišta u Zagrebu do 30. travnja 2015. upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava
kriterijima izvrsnosti. Ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka studenti dostavljaju odgovarajućem
povjerenstvu sastavnice, koje će potom svoje prijedloge dostaviti Povjerenstvu za dodjelu Rektorove
nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Ovo Povjerenstvo rektoru će svoj prijedlog nagrađenih radova dostaviti
najkasnije do 8. lipnja 2015., nakon čega će popis dobitnika biti objavljen na oglasnim pločama fakulteta i
akademija te na mrežnim stranicama.
Svečana
Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u četvrtak 18. lipnja 2015.
2015.
U prigodi svečane dodjele Rektorove nagrade bit će organizirana izložba postera na kojima će nagrađeni
studenti predstaviti svoje radove.
Kao i prethodne godine, sažeci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na
mrežnoj stranici Sveučilišta, a cjeloviti nagrađeni radovi bit će pohranjeni i u digitalnom repozitoriju
nagrađenih studentskih znanstvenih radova, odnosno umjetničkih ostvarenja, te dostupni javnosti na
mrežnoj stranici www.unizg.hr .

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443

Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks: +385 (0)1 4830602
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr

