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Temeljem odluke Stručnog vijeća od 12.01.2012. Dekan Visokog učilišta Algebra - visoke 

škole za primijenjeno računarstvo donosi 

 

PRAVILNIK  

O NAGRAĐIVANJU STUDENATA, NASTAVNOG I NENASTAVNOG 

OSOBLJA  VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA - VISOKE ŠKOLE ZA 

PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO 
 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom, u svrhu osiguranja i unapređenja mjera za motiviranje studenata za 

veće zalaganje i učenje, motiviranje nastavnika za postizanje boljih rezultata te unapređenje 

mjera za motiviranje nenastavnog osoblja, utvrđuju se pravila i kriteriji za nagrade studenata, 

nastavnika i nenastavnog osoblja Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno 

računarstvo (u daljnjem tekstu: Visoko učilište Algebra). 

 

Članak 2. 

(1) Nagrade i priznanja Visokog učilišta Algebra dodjeljuju se: 

• za doprinos u unaprjeđenju djelovanja, razvoju i promociji Visokog učilišta Algebra 

• za doprinos u razvoju visokog obrazovanja unutar Visokog učilišta Algebra 

• za istaknut rad i dostignuća u nastavnoj djelatnosti Visokog učilišta Algebra 

• za uspjeh u radu i drugima aktivnostima od interesa za Visokog učilišta Algebra 

• za naročite uspjehe studentima u studiju, u sportskim, umjetničkim, kulturnim i drugim 

aktivnostima u kojima su postigli zapažene uspjehe i time pridonijeli ugledu Visokog učilišta 

Algebra. 

 

2. NAGRADE I PRIZNANJA ZA STUDENTE 

 

Članak 3. 

(1) Visokog učilišta Algebra dodjeljuje nagrade i priznanja svojim radnicima i studentima, te 

fizičkim i pravnim osobama izvan Visokog učilišta Algebra. Radnicima Visokog učilišta 

Algebra, uz nagrade i priznanja, mogu se dodijeliti novčane nagrade za uspješnost na radu i 

druge tzv. neformalne nagrade.  

(2) Studentima se dodjeljuju sljedeće nagrade:  

 

1. stipendije Gospodarskog vijeća sukladno natječaju i odluci o dodjeli 

2. stipendije Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno računarstvo 

3. priznanje dekana za najboljeg studenta stručnog studija pojedinog smjera (upisuje se i 

u dopunsku ispravu diplomi) 

4. pohvale Stručnog vijeća za najbolje studente koje se upisuju u dopunsku ispravu 

diplomi 

(3) Nagrade i priznanja u pravilu se dodjeljuju za Dan Visokog učilišta Algebra, osim pohvale 

Stručnog vijeća koja se javno objavljuje na promociji. 

 

Članak 4. 

(1) Stipendija Gospodarskog vijeća dodijelit će se studentima koji upisuju prvi put studij na 

Visokom učilištu Algebra u punom iznosu ili djelomičnom iznosu cjelokupne školarine. 

(2) Stipendija je dostupna za vrhunske studente, dobitnike međunarodnih ili državnih nagrada 

iz informatike ili matematike odnosno studente sa izvrsnim rezultatima na prijemnom ispitu 

ili na ispitima državne mature. 
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(3) Natječaj za dodjeljivanju stipendija se donosi od strane Upravnog vijeća Visokog učilišta 

Algebra, a na prijedlog Dekana, u lipnju tekuće akademske godine za sljedeću akademsku 

godinu, sukladno raspoloživom stipendijskom fondu. Objava o dodjeli stipendija se donosi od 

strane Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra, a na prijedlog Dekana i javno je dostupna 

na Internet stranici Visokog učilišta Algebra u pravilu u srpnju odnosno rujnu. 

(4) Posebni uvjeti, način prijave i dodjeljivanje stipendije uređeni se natječajem za stipendije 

gospodarskog vijeća odnosno pravilnikom o stručnom studiju Visokog učilišta Algebra. 

(5) Priznanje dekana studentima dodjeljuje se studentima za naročite uspjehe u studiju u 

prethodnoj akademskoj godini. 

 

Članak 5. 

(1) Provjera uspješnosti studenata stručnog studija provodi se na kraju svake akademske 

godine za svaku godinu studija, za svaki pojedinačni smjer. 

(2) Uspjeh studenata mjeri se na temelju podataka iz sustava evidencije studenata (digitalna 

referada) pri čemu se uzimaju podaci o prisustvovanju na nastavi, broju položenih ispita u 

protekloj godini, ostvareni bodovi na svim kolegijima unutar školske godine i postignuti 

prosjek ocjena. 

 

3. PRIZNANJA I FORMALNE NAGRADE ZA DODJELU PRIZNANJA 

FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA IZVAN VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA 

TE FORMALNE NAGRADE I PRIZNANJA RADNICIMA VISOKOG 

UČILIŠTA ALGEBRA 

 

Članak 6. 

(1) Radnicima, pravnim i fizičkim osobama izvan Visokog učilišta Algebra se dodjeljuju 

sljedeće formalne nagrade:  

- Medalja sa likom Nikole Tesle 

- Medalja sa likom Ruđra Boškovića 

- Plaketa Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno računarstvo 

- Priznanje Stručnog vijeća za postignuća u nastavnom radu  

- Priznanje Stručnog vijeća za postignuća u stručnom radu 

- Priznanje za najboljeg sportaša / sportsku ekipu  

(2) Medalja sa likom Nikole Tesle je najveće priznanje Visokog učilišta Algebra koje se 

dodjeljuje domaćim 

i stranim fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u unaprjeđenju djelovanja, razvoju 

i promociji Visokog učilišta Algebra i razvoju društva u cjelini. Medalja se može dodijeliti 

istoj fizičkoj ili pravnoj osobi samo jedanput. Dodjeljuje se povremeno, u razmacima ne 

manjim od dvije godine. 

Medalju dobitniku predaje Dekan. Prije uručivanja Medalje predsjednik Povjerenstva za 

priznanja i formalne nagrade čita obrazloženje za dodijeljenu medalju. 

(3) Medalja sa likom Ruđera Boškovića dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim 

osobama 

za životno djelo ili izuzetno postignuće čiji je doprinos značajan u unaprjeđenju rada, razvoju 

i promociji Visokog učilišta Algebra. Dodjeljuje se povremeno. Medalju dobitniku predaje 

Dekan. Prije uručivanja Medalje predsjednik Povjerenstva za priznanja i formalne nagrade 

čita obrazloženje za dodijeljenu medalju. 

(4) Plaketa Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno računarstvo 

dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama izvan Visokog učilišta Algebra, 

radnicima Visokog učilišta Algebra te iznimno studentima za značajan doprinos u radu 

Visokog učilišta Algebra. Dodjeljuje se svake godine. Plaketu dobitniku predaje Dekan. Prije 
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uručivanja Medalje predsjednik Povjerenstva za priznanja i formalne nagrade čita 

obrazloženje za dodijeljenu medalju. 

(5) Priznanje Stručnog vijeća za postignuća u nastavnom radu dodjeljuje se nastavnicima 

ili asistentima Visokog učilišta Algebra za kvalitetu izvedene nastave. Kao ključni kriteriji 

uzimaju se ocjene studentskih anketa, prolaznost i prikazano znanje studenata na ispitima, te 

ukupna organizacija nastavnog procesa, kvaliteta izvedene nastave i dostupnost nastavnih 

materijala te unapređenja u nastavi koje je nastavnik uveo. Dodjeljuje se svake godine. 

Priznanje dobitniku predaje Dekan. 

(6) Priznanje Stručnog vijeća za postignuća u stručnom radu dodjeljuje se nastavnicima 

ili asistentima Visokog učilišta Algebra za dostignuća u stručnom ili znanstvenom radu, za 

izvedene projekte, patente i inovacije, značajne stručne ili znanstvene radove, kapitalna djela 

udžbeničke građe itd.. Dodjeljuje se povremeno. Priznanje dobitniku predaje Dekan. 

(7) Priznanje za najboljeg sportaša / sportsku ekipu dodjeljuje se studentima, nastavnicima 

ili asistentima Visokog učilišta Algebra za dostignuća u sportu. Dodjeljuje se povremeno na 

prijedlog povjerenika za sport. Priznanje dobitniku predaje Dekan. 

(8) Priznanja i formalne nagrade svečano se dodjeljuju na Dan Visokog učilišta Algebra. 

 

Članak 7. 

(1) U svrhu mjera za motiviranje nastavnika i studenata na Visokog učilišta Algebra, Dekan 

odlučuje o obliku neformalnih nagrada. 

(2) Za nastavnike neformalne nagrade mogu biti u obliku dodatnog stručnog usavršavanja 

nastavnika u području rada Visokog učilišta Algebra, stručnih konferencija u području 

obrazovanja, informatike i računarstva, financijskih stimulacija te druge nagrade o kojima 

odlučuje Dekan Visokog učilišta Algebra. 

(3) Za studente neformalne nagrade mogu biti u obliku dodatnog stručnog usavršavanja u 

području rada Visoke škole / osnivača te pokrivanja troškova prisustvovanja na stručnim 

konferencijama u području, informatike i računarstva o kojima odlučuje Centar karijera u 

konzultaciji sa predmetnim nastavnicima i voditeljima katedri. 

(4) Za nenastavno osoblje neformalne nagrade mogu biti u obliku stručnog usavršavanja, 

financijskih stimulacija te druge neformalne nagrade o kojima odlučuje Dekan Visokog 

učilišta Algebra. 

Članak 8. 

(1) Neformalne nagrade za izuzetno zalaganje nenastavnog osoblja dodjeljuje se 

zaposlenicima Visokog učilišta Algebra koji ne sudjeluju u nastavi, a koji se kvalitetom, 

kreativnošću, ažurnošću i opsegom obavljenog posla posebno ističu u radu. 

(2) Neformalne nagrade se mogu dodjeljivati tokom cijele akademske godine. 

 

4. POVJERENSTVO ZA PRIZNANJA I FORMALNE NAGRADE 

 

Članak 9. 

(1) Povjerenstvo je stalno tijelo Visokog učilišta Algebra. 

(2) Povjerenstvo se bira na četiri godine i sastoji se od tri člana od kojeg jednog, iz svojih 

redova, predlaže Upravno vijeće a dva Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra. 

(3) U postupku izbora članovi Povjerenstva između sebe većinom glasova biraju 

predsjednika. 

Članak 10. 

(1) Prijedloge za dobitnike formalnih nagrada i priznanja, uz pisano obrazloženje 

Povjerenstvu mogu podnijeti voditelji odjela, ustrojstvene jedinice Visokog učilišta Algebra i 

pojedini radnici.  
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(2) Povjerenstvo razmatra sve pristigle prijedloge i podnosi pisano izvješće Dekanu. Konačnu 

odluku o dobitnicima nagrada i priznanja donosi Dekan. 

(3) Stručno vijeće samostalno donosi odluku o Priznanjima Stručnog vijeća. 

 

Članak 11. 

(1) Povjerenstvo vodi i postupak predlaganja kandidata za dobivanje priznanja i formalnih 

nagrada koje se dodjeljuju izvan Visokog učilišta Algebra. S tim u vezi Povjerenstvo prati 

objavljene natječaje za dodjelu nagrada i o tome pisano obavještava Dekana. 

(2) Prijave za natječaj za nagradu za svoje kandidate podnose odjeli. Prijave se s cjelokupnom 

dokumentacijom, sukladno odredbama natječaja upućuju Povjerenstvu. 

(3) Povjerenstvo razmatra pristigle prijave i podnosi izvješće i prijedlog Stručnom vijeću 

Visokog učilišta Algebra. 

Odluku o kandidatima za predlaganje nagrada donosi Dekan uz suglasnost Stručnog vijeća 

Visokog učilišta Algebra. 

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

(1) Evidenciju o dodjeli nagrada, priznanja i pohvala, sa svim podacima vodi Referada 

Visokog učilišta Algebra. 

 

Članak 13. 

(1) Putem oglasne ploče te službene Internet stranice Visokog učilišta Algebra najbolji 

studenti i nastavno osoblje se obavještavaju o dodjeli nagrada. 

 

Članak 14. 

(1) Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na način i sukladno postupku propisanom za 

njegovo donošenje. 

 

Članak 15. 

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na službenim Internet stranicama i oglasnoj 

ploči Visokog učilišta Algebra, a počinje se primjenjivati od ljetnog semestra akademske 

godine 2011./.2012. 

 

U Zagrebu, 27.04.2012. 
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visoke škole za primijenjeno računarstvo 
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Ovaj pravilnik objavljen je na Internet stranici Visokog učilišta Algebra dana 13.01.2012. 


