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Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i članka 5. Pravilnika o nagradi "Josip Lončar" na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, dekan Fakulteta dana 21. ožujka 2012. godine donosi  
NAPUTAK O PRIMJENI PRAVILNIKA O NAGRADI "JOSIP LONČAR" NA 

SVEUČILIŠTU U ZAGREBU FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA  1. Cilj donošenja ovog Naputka je jasno određivanje pravila za utvrđivanje rang-liste za dodjeljivanje Nagrade "Josip Lončar" studentima preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu: FER), određivanje pravila za vrednovanje prijedloga za dodjeljivanje srebrne plakete Nagrade "Josip Lončar" i postupka prijavljivanja prijedloga za dodjeljivanje zlatne plakete Nagrade "Josip Lončar".  
Načela za dodjelu 
 

Priznanja 1. Za studente 1. nastavne godine preddiplomskog studija, rang-lista određuje se skupno za sve studente za uspjeh na prvoj akademskoj godini. Za studente 2. nastavne godine preddiplomskog studija, rang-lista određuje se za uspjeh ostvaren na drugoj godini studija, posebno za studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije i za studij Računarstva. Za studente 1. nastavne godine diplomskog studija, rang-lista određuje se za uspjeh ostvaren na prvoj godini studija za svaki profil studija. 
 
Posebna priznanja 2. Za prvostupnike inženjere koji su završili 3. nastavnu godinu preddiplomskog studija i obranili završni rad, rang-lista određuje se za uspjeh na sve tri nastavne godine preddiplomskog studija. 3. Prilikom određivanja rang-liste, Povjerenstvo će razmatrati prijedloge za studente s najvišim prosjekom ocjena za razdoblje za koje se nagrada dodjeljuje. 4. U slučaju da više studenata ima jednaki prosjek ocjena, rang-lista određuje se izračunom na temelju ranga koji je student ostvario na svakom pojedinom predmetu, uzevši u obzir broj ECTS bodova dodijeljen svakom pojedinom predmetu, a prema formuli: 
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 gdje je: 
b = broj bodova pridružen studentu (zaokružen na dvije decimale) 
Ni = broj upisanih studenata na pojedinom predmetu 
ri = apsolutni rang studenta na pojedinom predmetu 
Ei = broj ECTS-a pojedinog predmeta 
Emax = maksimalni broj ECTS-a nekog predmeta u nastavnom procesu koji se razmatra  (npr. "Matematika 1" na prvoj godini preddiplomskog studija) 
Np = broj predmeta  Rang studenata na svakom pojedinom predmetu određen je na temelju uspjeha ostvarenog osvajanjem bodova tijekom nastavnog procesa na osnovi izvedbenog plana za tu akademsku godinu. Ako više studenata ima isti rang, priznaje im se najviši rang. Podatke o rangovima predloženika osigurat će Studentska služba.  5. Iznimno, Povjerenstvo će razmotriti prijedloge nagrade za studente koji su dio preddiplomskog ili diplomskog studija završili na nekom drugom priznatom sveučilištu. Povjerenstvo će odrediti težinski faktor za ocjenu uspjeha predloženika uzimajući u obzir dostupno međunarodno rangiranje sveučilišta na kojem je predloženik boravio. 

 



Brončane plakete Nagrade "Josip Lončar" 
6. 	 Za magistre inženjere koji su diplomirali na diplomskom studiju, rang-lista određuje se za 

cjelokupni uspjeh na diplomskom studiju (prva i druga godina studija) za svaki profil studija. 

Predlagatelji 
7. 	 Prijedlozi se izrađuju na temelju podataka o rangu pohranjenih u relevantne baze podataka FER-a, 

a Studentska služba ih dostavlja Povjerenstvu istoga dana kad se upućuju Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta (kojemu se upućuju radi ostvarivanja studentskih prava), ovjerenu potpisom 
prodekana za nastavu. 
Povjerenstvo će dograditi potrebne informacije, koje su potrebne za ustanovljavanje ranga prema 
Pravilniku o nagradi "Josip Lončar", uz pomoć Studentske službe i Centra informacijske potpore. 
Odgovarajuću podršku osigurava dekan. 

8. 	 Predlagatelji za priznanja "Josip Lončar" za studente koji su dio nastavnih obveza obavili izvan 
Sveučilišta u Zagrebu mogu biti: 

• 	 Savjetnička služba preddiplomskih studija za studente preddiplomskog studija; 
• 	 Savjetnička služba diplomskih studija. 

9. 	 Način obavještavanja studenata o nominacijama i dodjeli nagrada "Josip Lončar": 
• 	 Studenti se obavještavaju o nominaciji za nagradu odnosno o tome da su nagradu dobili, 

putem elektroničke pošte. 

Srebrne plakete 
10. 	 Uz recenziju mentora (povjerenstva za ocjenu/obranu), za srebrnu plaketu u obzir se uzimaju 

temeljni bibliometrijski pokazatelji o radovima predloženika: 
• 	 broj objavljenih radova; 
• 	 broj autora na radu i je li predloženik prvi autor; 
• 	 broj citata; 
• 	 čimbenici odjeka (impact factor) časopisa u kojima ima objavljene radove; 
• mjesto (rang) časopisa u području u kojem se časopis referira. 

Za bibliometrijske podatke zamolit će se Središnja knjižnica FER-a. 
Ako i na rang-listi određenoj na temelju bibliometrijskih pokazatelja veći broj predloženika ima 
ekvivalentne rezultate moguće je odrediti veći broj predloženika za nagradu. 
Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti dodatnu recenziju određenih doktorskih radova. 

Rokovi za podnošenje prijedloga 
11. 	 Krajnji rok za podnošenje prijedloga za priznanja, posebna priznanja i brončane plakete Nagrade 

"Josip Lončar" donosi Povjerenstvo za nagrađivanje djelatnika i studenata FER-a. Načelno, rok se 
propisuje unutar tjedan dana od završetka akademske godine, ali može biti i ranije ako je nastavni 
proces završio. 

Zlatne plakete 
12. 	 Na Fakultetskom vijeću u rujnu, dekan imenuje Povjerenstvo za dodjelu zlatnih plaketa Nagrade 

"Josip Lončar". Povjerenstvo se sastoji od pet članova iz redova dobitnika zlatne plakete Nagrade 
"Josip Lončar". Pisani prijedlozi s obrazloženjem za dodjelu zlatne plakete Nagrade "Josip Lončar" 
dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu zlatnih plaketa Nagrade "Josip Lončar" u zatvorenoj 
kuverti, s naznakom "NE OTVARATI", najkasnije do 30. rujna. Predlagači i Povjerenstvo vodit će 
posebno računa o dostojanstvu predloženika te su prijedlozi povjerljivi. Aktualni dekan i 
prodekani ne mogu se predlagati kao kandidati za dodjelu zlatne plakete Nagrade "Josip Lončar". 

Stupanje na snagu 
Ovaj Naputak stupa na snagu danom objavljivanja na intranetu Fakulteta, a prestaje važiti Naputak od 
22. srpnja 2010. godine. 

Zagreb, 21. ožujka 2012. godine 
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