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Temeljem Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta usvojenom na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća od 26. travnja 2017. 
godine Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta objavljuje 

 
POZIV  

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA  
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA 

 
 
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta objavljuje ovaj Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta 
u Zagrebu Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u skladu sa svrhom Pravilnika o nagradama i 
priznanjima Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (dalje u Pozivu: 
Pravilnik), odnosno radi isticanja pozitivnih primjera djelovanja zaposlenika s ciljem poticanja 
izvrsnosti te kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti, 
odnosno poticanja suradnje s pojedincima i organizacijama izvan Fakulteta.   
 
 
PRAVILA POZIVA:  
Pravo na podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja imaju ustrojstvene jedinice 
Fakulteta, Dekanski kolegij i Studentski zbor, odnosno zajednički prijedlog mogu podnijeti tri 
zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor ili  redoviti profesor u trajnom 
zvanju.  
 
Rok za podnošenje prijedloga je 29. svibnja 2020. 
 
Prijedlozi s prilozima predaju se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet, Dekanat, Ante Kovačića 1 - s naznakom „Povjerenstvu za dodjelu nagrada i priznanja-
prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja“ 
 
Predlagatelj je dužan u prijedlogu jasno navesti djelo/rad/aktivnost zbog kojih predlaže dodjelu, 
obrazložiti prijedlog te dostaviti  sve priloge kojima dokazuje navode iz obrazloženja.  
 
 
NAGRADE i PRIZNANJA 

1. Povelja 
Dodjeljuje se zaposleniku izabranom u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanje koje se 
dodjeljuje za cjelokupni radni opus na Fakulteta, za posebne zasluge i doprinos u unaprjeđenju 
znanstvenog, nastavnog i stručnog rada, za izuzetan doprinos u djelovanju Fakulteta i promicanju 
njegovog položaj i ugled u zemlji i inozemstvu. 

2. Nagrada za postignuća u znanstvenom i nastavnom radu - tri nagrade 
Dodjeljuje se nastavniku koji je u prethodnoj kalendarskoj godini objavio znanstvene radove u 
priznatim međunarodnim časopisima u području djelovanja, objavio sveučilišni udžbenik, 
osvojio nacionalne ili međunarodne nagrade odnosno pokazao izniman uspjeh u znanstveno-
istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta te koji je sudjelovao u znanstveno-
istraživačkim projektima, izradio nastavne materijale, usavršavao se u međunarodno 
prepoznatim ustanovama u zemlji i inozemstvu, odnosno kojemu je priznat međunarodni ili 
nacionalni patent. 

3. Nagrada mladim znanstvenicima - jedna nagrada 
Dodjeljuje se mladom znanstveniku koji je u prethodnoj kalendarskoj godini objavio znanstvene 
radove u priznatim međunarodnim časopisima u području djelovanja, osvojio nacionalne ili 
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međunarodne nagrade, usavršavao se u međunarodno prepoznatim ustanovama u zemlji i 
inozemstvu te pokazao izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj 
suradnji Fakulteta. 

 
4. Nagrada za poseban doprinos u radu Fakulteta - jedna nagrada 

Dodjeljuje se zaposleniku raspoređenom na pomoćno nastavno ili nenastavno radno mjesto koji 
se kvalitetom, kreativnošću, ažurnošću i opsegom obavljenog posla posebno ističe u radu. 
 

5. Priznanje za uspješnu suradnju s Fakultetom 
Dodjeljuje se ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama te pojedincima izvan 
Fakulteta za osobitu uspješnost i ostvarene rezultate rada u poslovnoj suradnji s Fakultetom. 
 
KRITERIJI VREDNOVANJA 
Prilikom odlučivanja o pristiglim prijedlozima Povjerenstvo će se rukovoditi sljedećim 
kriterijima: 

1. povelja Fakulteta: cjelokupni radni opus na Fakultetu, zasluge i doprinos u unaprjeđenju 
znanstvenog, nastavnog i stručnog rada Fakulteta, doprinos u djelovanju te promicanju boljeg 
položaja Fakulteta u zemlji i inozemstvu. 

2. nagrada za postignuća u znanstvenom i nastavnom radu: broj i kvaliteta objavljenih radova, 
status časopisa u kojima su radovi objavljeni, voditeljstvo međunarodnih i nacionalnih 
znanstveno-istraživačkih projekata, broj sveučilišnih udžbenika, članstvo u sveučilišnim, 
nacionalnim i međunarodnim odborima i povjerenstvima kao i ostale aktivnosti koje doprinose 
ugledu i poziciji Fakulteta u Hrvatskoj i svijetu; 

3. nagrada mladim znanstvenicima: broj i kvaliteta objavljenih radova, status časopisa u kojima su 
radovi objavljeni, znanstveno-istraživački rad ostvaren preko projekata i međunarodnih boravaka. 
Mladim znanstvenikom smatra se zaposlenik u znanstveno-nastavnom ili suradničkom zvanju 
koji je u prethodnoj kalendarskoj godini navršio najviše 35 godina života. 

4. nagrada za poseban doprinos u radu Fakulteta: ocjena kvalitete rada, ažurnosti i opsega 
obavljenog posla. 

5. priznanje za uspješnu suradnju s Fakultetom: uspješnost te ostvareni rezultati rada u poslovnoj 
suradnji s Fakultetom.  

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta može donijeti odluku da se pojedina nagrada ili priznanje neće dodijeliti ako ocijeni da 
niti jedan prijedlog ne ispunjava potrebne standarde. 
 
Odluku Povjerenstva o dodjeli nagrada i priznanja potvrđuje Fakultetsko vijeće Sveučilišta u 
Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. 
 
Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja Sveučilišta u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta ovim putem upozorava na članak 8. Pravilnika te poziva sve ovlaštene predlagatelje na 
dostavu prijedloga za dodjelu Povelje „Prijatelj FBF-a“ zaključno do 5. lipnja 2020. godine.   
 
Ovaj Poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog 
fakulteta.  
 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja 
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, predsjednica 
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