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Na temelju članka 22. Statuta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), Fakultetsko vijeće je na svojoj 616. redovitoj sjednici održanoj 21. ožujka 2012. godine donijelo ovaj  
PRAVILNIK O NAGRADI "JOSIP LONČAR" NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU 

FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 
 

Članak 1.  Nagrada "Josip Lončar" Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (u daljnjem tekstu Nagrada "Josip Lončar") utemeljena je odlukom Vijeća nastavnika Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na 178. sjednici od 13. studenoga 1971. godine. 
 

Članak 2.  Nagrada "Josip Lončar" dodjeljuje se za istaknute uspjehe u studiju, znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i nastavi na području tehničkih znanosti. Nagrada za uspjeh u studiju dodjeljuje se za uspjeh u preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Fakulteta. Nagrada "Josip Lončar" dodjeljuje se nastavnicima i djelatnicima Fakulteta koji se istaknu znanstvenim dostignućima i ostvare zapažen doprinos u nastavi, bilo objavljivanjem značajnih djela, bilo višegodišnjim nastavnim i znanstvenoistraživačkim radom. 
 

Članak 3.  Nagrada "Josip Lončar" dodjeljuje se u obliku priznanja, posebnih priznanja, brončanih plaketa, srebrnih plaketa i zlatnih plaketa. Priznanje i posebno priznanje su umjetničko-grafički oblikovane povelje, s punim imenom Fakulteta, njegovim službenim ili uobičajenim simbolom, prigodnim tekstom, suhim žigom, datumom i potpisom dekana. Prigodni dio teksta ovisi o zaslugama nagrađenih.  Plakete su od metala odgovarajuće boje, umjetnički oblikovane i visokostručne izrade. Plakete imaju na jednoj strani lik dr. sc. Josipa Lončara u reljefu. Svaka plaketa ima ugraviran svoj broj. Uz plakete se istovremeno dodjeljuje i povelja kao dokument dodjele plakete. Povelja je umjetničko-grafički oblikovana, s punim imenom Fakuteta, njegovim službenim ili uobičajenim simbolom, prigodnim tekstom, suhim žigom, datumom i potpisom dekana. Prigodni dio teksta ovisi o zaslugama nagrađenih. 
 

Članak 4.  Nagrada "Josip Lončar" u rangu Priznanja dodjeljuje se studentima preddiplomskog i diplomskog studija za: • uspješno usvajanje gradiva prema studijskim programima za pojedine godine studija, • sudjelovanje u nastavnoj, znanstvenoj ili stručnoj djelatnosti Fakulteta.  Nagrada "Josip Lončar" u rangu Posebnog priznanja dodjeljuju se najboljim studentima za uspješan završetak preddiplomskog studija.  Brončana plaketa Nagrade "Josip Lončar" dodjeljuje se najboljim studentima na kraju diplomskog studija.  Srebrna plaketa Nagrade "Josip Lončar" dodjeljuje se : • doktorima znanosti za naročito uspješne doktorske disertacije; • nastavnicima i suradnicima za trajniji doprinos nastavi, znanosti i struci.  Zlatna plaketa Nagrade "Josip Lončar" nagrada je nastavnicima za poseban doprinos Fakultetu. Zlatna plaketa dodjeljuje se nastavnicima Fakulteta, koji su Fakultetu doprinijeli: • značajnim unapređenjem nastave; • objavljivanjem zapaženih znanstvenih djela ili nastavnih pomagala, ili • su znanstvenoistraživačkim radom u svom području značajno afirmirali određenu disciplinu znanosti. Zlatna plaketa Nagrade "Josip Lončar" može se dodijeliti i osobama koje nisu djelatnici Fakulteta, a svojim su djelovanjem ostvarile bitan utjecaj na unapređivanje nastavnog ili znanstvenoistraživačkog rada na Fakultetu. 
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Članak 5.  Prijedloge za dodjelu Nagrada mogu podnijeti:  
a) za priznanja: Studentska služba FER-a, Savjetnička služba preddiplomskih studija i Savjetnička služba diplomskih studija. Za priznanja se predlažu najbolji studenti preddiplomskih i diplomskih studija na pojedinoj nastavnog godini, koji: • su tijekom prethodne akademske godine ostvarili najmanje 60 ECTS bodova polažući ispite propisane studijskim programom; • tijekom nastavne godine za koju se priznanje dodjeljuje nisu prijavili završni ili diplomski rad. Rang-lista za Priznanje "Josip Lončar" određuje se na temelju uspjeha u nastavnoj godini za koju se dodjeljuje priznanje studentima s najboljim uspjehom.  Za priznanja na razini preddiplomskog studija predlagatelji upućuju prijedloge za priznanja za svaku nastavnu godinu prvih dviju godina preddiplomskog studija za 1 % najuspješnijih studenata. Za prvu godinu izrađuje se zajednička rang-lista za sve studente. Za drugu godinu, rang-liste izrađuju se posebno za svaki studijski program.  Za priznanja na razini diplomskog studija predlagatelji upućuju prijedloge za priznanja za prvu godinu diplomskog studija. Izrađuje se rang-lista posebno za svaki profil na temelju koje se bira najbolji student profila.  
b) za posebna priznanja: Studentska služba FER-a, Odbori za završni rad modula. Za Posebna priznanja predlažu se najbolji studenti preddiplomskih studija, koji su: • u propisanom roku položili sve studijskim programom propisane predmete i ostvarili propisani broj ECTS bodova; • obranili završni rad i • završili preddiplomski studij s izvrsnim uspjehom. Rang-lista za posebno priznanje "Josip Lončar" određuje se na temelju uspjeha u svim nastavnim godinama preddiplomskog studija za koji se dodjeljuje priznanje studentima s najboljim uspjehom.  Odbori mogu uputiti i prijedloge za dodjeljivanje Priznanja studentima koji su dio nastave, uključujući polaganje ispita, obavili izvan Fakulteta. Prijedlozi će se razmotriti sukladno Naputku o primjeni ovog Pravilnika koji donosi dekan na prijedlog Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata.  
c) za brončane plakete: Studentska služba FER-a, Odbori za diplomski rad profila. Za brončane plakete Nagrade "Josip Lončar" predlaže se jedan student svakog profila diplomskih studija, koji je u propisanom roku diplomirao s izvrsnim uspjehom. Rang-lista za brončanu plaketu Nagrade "Josip Lončar" određuje se na temelju uspjeha u obje nastavne godine diplomskog studija. Odbori mogu uputiti i prijedloge za dodjeljivanje plaketa studentima koji su dio nastave, uključujući polaganje ispita, obavili izvan Fakulteta. Prijedlozi će se razmotriti sukladno Naputku o primjeni ovog Pravilnika.  
d) za srebrne plakete: povjerenstva za obranu doktorskih radova, dekan ili zavodski kolegiji. Srebrna plaketa Nagrade "Josip Lončar" podjeljuje se za ukupan posebno uspješan znanstvenoistraživački rad, a dodjeljuje se za akademsku godinu u kojoj je predloženik obranio doktorsku disertaciju. Prijedlozi će se razmotriti sukladno Naputku o primjeni ovog Pravilnika.  
e) za zlatne plakete: dekan, zavodski kolegiji ili skupina istaknutih nastavnika Sveučilišta u Zagrebu. Zlatna plaketa Nagrade "Josip Lončar" podjeljuje se za ukupan posebno uspješan doprinos Fakultetu. Prijedloge razmatra Povjerenstvo za dodjelu zlatne plakete Nagrade Josip Lončar sukladno Naputku o primjeni ovog Pravilnika. Prijedlozi se dostavljaju vodeći računa o dostojanstvu predloženika. Povjerenstvo za dodjelu zlatne plakete Nagrade "Josip Lončar" imenuje svake godine dekan u rujnu. Povjerenstvo za dodjelu zlatne plakete Nagrade "Josip Lončar" putem Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata donosi konačni prijedlog Fakultetskom vijeću. 

 



Članak 6. 

Prijedlozi Nagrada "Josip Lončar" s obrazloženjem u pisanom obliku upućuju se Povjerenstvu za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata u rokovima određenim u Naputku o primjeni ovog Pravilnika do 
1. listopada. 


Za priznanje, posebno priznanje i brončanu plaketu Nagrade "Josip Lončar" uspjeh se određuje na 

temelju prosjeka ocjena predmeta studenta u nastavnoj godini/godinama. Prosjek ocjena treba biti 
veći od 4,50. 

U slučaju da više predloženika ima isti prosjek ocjena utvrđuje se rang-lista na temelju ranga 
ostvarenog na svakom pojedinom predmetu, uzevši u obzir opsežnost gradiva (izraženu brojem ECTS 
bodova), a prema Naputku o primjeni ovog Pravilnika. Uzimaju se u obzir samo predmeti čija ocjena 
ulazi u srednju ocjenu studija. Broj nagrada razmjeran je broju redovito upisanih studenata na pojedini 
studij, a određuje se prema Naputku o primjeni ovog Pravilnika. 

lznimno, u slučaju da više predloženika ima isti prosjek ocjena i isto mjesto na rang-listi, Povjerenstvo 
može Fakultetskom vijeću predložiti podjelu većeg broja priznanja, posebnih priznanja iIi plaketa za 
studijsku godinu, za preddiplomski studij odnosno za diplomski studij. 

Dodjeljuju se četiri srebrne plakete Josip Lončar. 

Dodjeljuju se dvije zlatne plakete Josip Lončar. 

Povjerenstvo prethodno raspravlja pristigle prijedloge te podnosi izvješće konačni prijedlog za 
dodjeljivanje Nagrada "Josip Lončar" Fakultetskom vijeću. 

Članak 7. 

Odluku o nagradama "Josip Lončar" donosi Fakultetsko vijeće i to svake godine na sjednici koja se 

održava u listopadu. 


Nagrade se dodjeljuju za prethodnu akademsku godinu. 


Fakultetsko vijeće je čuvar dostojanstva i ugleda Nagrade "Josip Lončar". 


Podjela priznanja obavlja se na svečanom dijelu sjednice Fakultetskog vijeća u studenome, a ostalih 

nagrada na svečanosti u povodu Dana Fakulteta. Nagrade uručuje dekan. 

Članak 8. 

O dodijeljenim nagradama "Josip Lončar" vodi se evidencija. 

Članak 9. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradi "Josip Lončar" na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu donijet na sjednici Fakultetskog vijeća 30. lipnja 
2010. godine. 

Članak 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na intranetu Fakulteta. 

Zagreb, 21. ožujka 2012. godine 
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