Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 10. lipnja 2016.

Sveučilište u Zagrebu objavilo popis studenata dobitnika Rektorove
nagrade za ak. god. 2015./201
2015./2016
./2016.
Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr objavljen je popis studenata dobitnika
Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016.
Rektor prof. dr. sc. Damir Boras
Boras ove će godine dodijeliti 182 Rektorove nagrade u ukupno pet
kategorija.
Na temelju Natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2015./2016., pravo prijave za
Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. U
skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, koji je Senat usvojio
na sjednici 9. veljače 2016., studenti su svoje radove mogli prijavljivati u šest kategorija.
kategorija Studenti su se na
natječaj prijavljivali elektroničkim putem, putem posebnih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zagrebu, zaključno do 29. travnja u 16 sati. Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade
pregledalo je i ocijenilo pristigla 262 rada, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih.
Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor prof. dr. sc. Damir Boras.
U kategoriji za individualni znanstveni
znanstveni i umjetnički rad jednog ili dvaju autora Rektorovom nagradom
bit će nagrađeno 130 radova. U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
nagrađeno će biti 24 rada. U kategoriji „veliki“ timski znanstveni i umjetnički rad (više od 10 autora)
Rektorovu nagradu dobit će tri rada, a u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova
dodijelit će se osam nagrada. Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj
zajednici dobit će 17 radova. Rektorova nagrada u kategoriji individualni ili timski i umjetnički rad u
području translacijskih istraživanja ove godine neće biti dodijeljena.
Svečanost dodjele Rektorove nagrade održat će se u petak 17. lipnja 2016.
2016. u 11 sati u Kongresnoj
Kongresnoj
dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studentima će nagrade dodijeliti rektor prof.
dr. sc. Damir Boras u nazočnosti prorektora, dekana fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu te
drugih uzvanika.
U okviru svečanosti, na Ekonomskom fakultetu bit će organizirana izložba postera na kojima će nagrađeni
studenti predstaviti svoje radove. Izložba će biti otvorena od 17. do 27. lipnja 2016.
Sažetci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na mrežnoj stranici
Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, a cjeloviti nagrađeni radovi u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji.
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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/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorova_nagrada/2015_2016_Dobi
tnici_Rektorove_nagrade.pdf

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