Број: 0601-380/2
Датум: 25.04.2014.
На основу члана члана 65. став 1. тачка 27. Статута Универзитета у Новом Саду
Природно-математичког факултета, Наставно-научно веће Природно-математичког
факултета је на 20, седници од 25. априла 2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА
1.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се врсте награда које се додељују студентима Универзитета
у Новом Саду Природно-математичког факултета у Новом Саду (у даљем тексту:
Факултет), као и услови, поступак и начин њиховог додељивања.
Награде се додељују студентима за успех остварен у току студија на:
− основним академским студијама,
− студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских
студија (у даљем тексту: интегрисане студије),
Члан 2.
Факултет једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању,
остварен у претходној школској години, у складу са овим Правилником.
Право на награду имају студенти Факултета који су у току студија провели на Факултету
најмање половину од укупног броја семестара предвиђених студијским програмом који
похађа закључно за годином студија за коју се додељује награда на Факултету.
Члан 3.
Одлуку о додељивању награде доноси Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту:
ННВеће), након завршетка октобарског испитног рока, а најкасније до 20. новембра
текуће године.
Одлука из става 1 садржи податке о награђеном студенту, облик и вредност награде.
Награде се додељују у виду дипломе и новчаног износа.
Члан 4.
Исплата новчане награде се врши као једнократна стипендија.
Износ новчане награде и начин обезбеђивања средстава утврђује Савет Факултета на
предлог ННВећа у зависности од износа обезбеђених средстава и броја награђених
студената.
Члан 5.
Уколико студент испуњава услов да добије више награда по овом Правилнику студенту се
додељују само једна награда, и то она са већим новчаним износом.
Члан 6.
Награде уручује Декан на свечаном скуп поводом дана Факултета.

2.

ВРСТЕ НАГРАДА, УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ НАГРАДЕ

Члан 7.
Факултет додељује следеће врсте награда:
1. Награда најбољем студенту Факултета;
2. Награде за завршене студије додељују се:
2.1. Изузетна награда за завршене студије;
2.2.Награда за завршене студије;
3. Награде за успех у току студија додељују се:
3.1.Изузетна награда за успех у току студија;
3.2.Награда за успех у току студија;
2.1. Награда најбољем студенту Факултета
Члан 8.
Награда најбољем студенту Факултета додељује се студенту Факултета који са највишом
просечном оценом заврши студије, који није поновио ни једну годину студија, и који је
стекао у просеку најмање 60 ЕСПБ за сваку годину студирања.
Уколико два или више студената испуњавају услове из претходног става, ННВеће доноси
одлуку о најбољем студенту узимајући у обзир научне и стручне активности студента,
резултате укупног рада студента као и мишљење одговарајућег Већа Департмана.
Члан 9.
Студенска служба доставља списак студената који испуњавају услов за најбољег студента
Факултета већима Департмана. Већа Департмана достављају ННВећу образложене
предлоге за најбољег студента, а НН Веће доноси одлуку о најбољем студенту Факултета.
2.2. Награде за завршене студије
Члан 10.
Награде за завршене студије додељују се студентима који су завршили студије у
претходној школској години у року утврђеном студијским програмом са укупном
просечном оценом најмање 9,50 (словима: девет и 50/100), који нису поновили ни једну
годину студија, и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину
студирања.
Члан 11.
За завршене студије додељују се следеће награде:
- Изузетна награда за завршене студије – додељује се за просечну оцену 10,00 (словима:
десет и 00/100) остварену током студија.
- Награда за завршене студије – додељује се за просечну оцену најмање 9,50 (словима:
девет и 50/100) остварену током студија.

2.3. Награде за постигнут успех у току студија
Члан 12.
Награде за постигнут успех у току студија додељују се студентима за успех остварен
током студија који нису поновили ни једну годину студија, који су закључно са
октобарским испитним роком из свих положених испита постигли просечну оцену
најмање 9,50 (словима: девет и 50/100), и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ
бодова за сваку годину студирања.
Просечна оцена студента је просек оцена испита које је студент положио у току
школовања, а који су предвиђени студијским програмом кога студент похађа у школској
години за коју се додељује награда. Испити за које студијским програмом кога студент

похађа у школској години за коју се додељује награда није предвиђена оцена и испити са
других студијских програма (било да се ради о томе да је студент самовољно положио
неки испит који није предвиђен студијским програмом, или да се ради о студенту који је
променио студијски програм те су му у евиденцији остали испити са претходног
студијског програма) се не узимају у обзир приликом рачунања просечне оцене.
Члан 13.
За постигнут успех у току студија додељују се следеће награде :
- Изузетна награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну
оцену 10,00 (словима: десет и 00/100)
- Награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену
најмање 9,50 (словима: девет и 50/100).
Члан 14.
Студенска служба доставља ННВећу спискове студената који испуњавају услов за доделу
награда из члана 11. и 14. са именима и презименима студената који су испунили услов за
доделу ових награда и наведеном укупном просечном оценом оствареном у току студија,
а одлуку доноси ННВеће.
Члан 15.
Студент који студира више студијских програма Факултета може остварити право на
награду за успех постигнут само на једном студијском програму.
3.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити на огласној табли Факултета.
ПРЕДСЕДНИК
Наставно-научног већа
Природно-математичког факултета
Др Неда Мимица Дукић, редовни професор

