
 

 

 

 

 

 
Temeljem odredbi članka 4. st. 3. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, članka 80. st. 3. Pravilnika o 
preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i članka 15. Pravilnika o ustroju i 
djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 3. ožujka 
2014., donio je sljedeću  

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata  

Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 
  
Članak 1. 

Imenuje se Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu,  u 
sastavu:  

Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu u sastavu kako slijedi:  

1. Doc. dr. sc. Mladen Tomorad, predsjednik (doc. dr. sc. Ivana Jukić, zamjenica) 
2. Doc. dr. sc. Jelena Jurišić, članica (izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš, zamjenik) 
3. Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, član (doc. dr. sc. Dubravka Zima, zamjenica) 
4. Prof. dr. sc. Pavao Knezović, član (doc. dr. sc. Šime Demo, zamjenik) 
5. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović, član (prof. dr. sc. Josip Talanga, zamjenik) 
6. Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, članica (doc. dr. sc. Arijana Koščec Đuknić, zamjenica) 
7. Izv. prof. dr. sc. Vanja Šimičević, članica (izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, zamjenica) 
8. Prof. dr. sc. Marko Pranjić, član (doc. dr. sc. Marjan Ninčević, zamjenik)  
9. Izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, član (prof. dr. sc. Ante Mišić, zamjenik)  

 
Članak 2. 

Povjerenstvo iz čl. 1. Odluke imenuje se za ak. godinu 2013./2014. 
 

Članak 3. 
U slučaju da je član Povjerenstva mentor studenta koji se prijavljuje na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade, 
njegova zaduženja u Povjerenstvu preuzima njegov zamjenik do završetka Natječaja.  
 

Članak 4. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

O b r  a z  l  o  ž  e n j  e  
Sveučilište u Zagrebu osniva Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata, a odgovarajuća povjerenstva 
dužne su osnovati i sastavnice Sveučilišta. 
Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Hrvatskih studija je dužno sastaviti i na oglasnim pločama i 
mrežnim stranicama Hrvatskih studija objaviti kriterije za ocjenu izvrsnosti studentskih radova te upute za njihovo 
tehničko opremanje koje moraju biti sukladne Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studentskih 
radova koje čine sastavni dio Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade (Prilog 2.) 
Povjerenstvo je dužno ocijeniti sve studentske radove prijavljene na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za 
akademsku godinu 2013./2014. te Znanstveno-nastavnom vijeću dostaviti svu dokumentaciju propisanu u Prilogu 
1. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, do _____________. 

Voditelj Hrvatskih studija 
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Prof. dr. sc. Josip Talanga v.r. 
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