На онову члана 163. став 3. Статута Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у
Нишу” број 4/06) и на предлог Студентског парламента Универзитета у Нишу од
08.06.2007.године, Сенат Универзитета у Нишу, на седници одржаној 28.09.2007. године
доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ ДИПЛОМИРАНИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА
И ФАКУЛТЕТА
Члан 1.
Најбољим дипломираним студентима Универзитета у Нишу и најбољим дипломираним
студентима факултета Универзитета у Нишу за сваку школску годину Универзитет у Нишу
додељује следећа признања:
1. Сребрни знак Универзитета у Нишу – најбоље дипломираним студентима Универзитета у
Нишу;
2. Повеља Универзитета у Нишу – најбоље дипломираним студентима факултета.
Савет Универзитета у Нишу може, на предлог Ректора, донети одлуку о додели
новчане или наменске награде у противредности предвиђене награде.
Члан 2.
Награде и признања додељују се најбољим дипломираним студентима Универзитета у
Нишу према следећим групацијама факултета:
• Природно - математичке науке (Природно-математички факултет);
• Техничко-технолошке науке (Грађевинско - архитектонски, Електронски, Машински,
Технолошки факултет и Факултет заштите на раду);
• Друштвено-хуманистичке науке (Економски, Правни, Учитељски и Филозофски
факултет);
• Медицинске науке (Медицински факултет и Факултет физичке културе);
• Уметности
Члан 3.
Предлог одлуке о додели признања најбољим дипломираним студентима у претходној
школској години, на основу извештаја факултета и на основу мишљења студентског
парламента о предлогу за најбољег дипломираног студента, утврђује Комисија за признања
студентима.
Комисију из става 1. овог члана чине продекани за наставу свих факултета,
проректор за наставу Универзитета у Нишу, студент проректор и два представника које
именује Студентски парламент Универзитета у Нишу.
Председник Комисије је проректор за наставу.
Члан 4.
Факултет је дужан да Универзитету најкасније до 30. новембра текуће године,
достави извештај који мора да садржи следеће податке о најбољим дипломираним
студентима факултета у претходној школској години:
1.
Име и презиме;
2.
Одсек, групу, смер на коме је студент уписао факултет;
3.
Школску годину у којој је студент уписао факултет и датум дипломирања;
4.
Просечну оцену у току студија и оцену на дипломском испиту уколико је
предвиђен;
5.
Библиографију кандидата;
6.
Адресу становања и телефон.
Члан 5.
Комисија за признања студентима, најкасније до 30. априла текуће године, разматра
пристигле извештаје и рангира предложене студенате за сваку групацију и сваки факултет
према просечној оцени не мањој од 8,00, уколико је студент дипломирао у року који је
предвиђен статутом факултета.
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Члан 6.
Уколико нема студената који су завршили студије у року предвиђеним статутом
факултета и имају просечну оцену већу од 8,00, онда се рангирање студената са највишом
просечном оценом из те школске године врши према К поенима.
К поени се израчунавају по следећој формули:
K = p ·е
p - просечна оцена у току студирања не мања од 8 (обухвата и оцену на дипломском
испиту, ако је дипломски испит предвиђен);
е – коефицијент ефикасности.

e = 1+

n − t
3× n

где је:
n - број месеци предвиђених за завршетак студија у редовном року;
t - број месеци за којe је кандидат завршио студије (дипломирао).

Члан 7.
Ако више кандидата из исте групације факултета има исти број К поена оствариће
исто право на признање и награду.
Члан 8.
Факултети су обавезни да Универзитету доставе предлог само једног најбољег
дипломираног студента према критеријумима предвиђеним овим Правилником.
Факултет може утврдити своје, допунске критеријуме у складу са овим Правилником.
Уколико факултет достави Универзитету више од једног кандидата за доделу
признања, овакав предлог се неће узети у разматрање.
Члан 9.
Предлог Комисије за признања доставља се Савету Универзитета који доноси одлуку
о додељивању признања и новчаних или наменских награда студентима Универзитета у
Нишу.
Члан 10.
Признања и награде најбољим дипломираним
Универзитета на одговарајућој свечаности.

студентима

уручује

Ректор

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ”Гласнику Универзитета у
Нишу”.
СНУ Број 8/16-01-006/07-008
У Нишу, 28.09.2007. године

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Радослав Бубањ,с.р.
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