На пснпву члана 114. става 2. Статута Технплпшкпг факултета Нпви Сад (020-1024 пд
29.06.2018. гпдине), Наставнп-научнп веће Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту:
Наставнп-научнп веће Факултета), на седници пдржанпј дана 11.12.2020. гпдине дпнпси
ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СТУДЕНАТА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п награђиваоу студената (у даљем тексту: Правилник) утврђују се врсте
награда кпје се дпдељују студентима Технплпшкпг факултета Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет),
кап и услпви, ппступак и начин оихпвпг дпдељиваоа.
ВРСТЕ НАГРАДА, УСЛОВИ, ПОСТУПАК И НАЧИН ДОДЕЛЕ
Члан 2.
Факултет једнпм гпдишое дпдељује студентима награде за ппстигнут успех у студираоу.
Факултет дпдељује следеће награде:
1. Награда најбпљи студент Факултета;
2. Награда студенту за ппстигнут успех у претхпднпј шкплскпј гпдини.
1. Награда најбпљи студент Факултета
Члан 3.
Награда најбпљи студент Факултета дпдељује се једнпм студенту, кпји је је у тпку
претхпдне шкплске гпдине, са највећпм прпсечнпм пценпм завршип пснпвне академске студије и
кпји није ппнпвип ниједну гпдину студија.
У случају када више студената кпји су испунили услпве из става 1. пвпг члана имају исту и
истпвременп највећу прпсечну пцену, узимају се у пбзир дужина трајаоа студија и друге
активнпсти кпје се евидентирају и вреднују у дпдатку диплпми.
У случају када и накпн примене критеријума из става 2. пвпг члана ппстпји више једнакп
рангираних кандидата, кап дпдатни критеријум узимају се у пбзир научне, стручне и друге
активнпсти кандидата.
У случају када и накпн примене критеријума из става 3. пвпг члана ппстпји више једнакп
рангираних кандидата, Наставнп-научнп веће Факултета мпже дпнети пдлуку да се сви награде и
да се нпвчани изнпс награде ппдели на једнаке делпве.
2. Награда за ппстигнут успех у претхпднпј шкплскпј гпдини
Члан 4.
Награда за ппстигнут успех у претхпднпј шкплскпј гпдини, дпдељују се једнпм студенту
пснпвних академских студија, кпји није ппнпвип ниједну гпдину студија и кпји је све испите из
претхпдне гпдине студија, закључнп са пктпбaрским испитним рпкпм, пплпжип са са највећпм
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прпсечнпм пценпм. Награда се дпдељује ппсебнп за ппстигнути успех у првпј, другпј, трећпј и
четвртпј гпдини пснпвних академских студија.
У случају када више студената кпји су испунили услпве из става 1. пвпг члана имају исту и
истпвременп највећу прпсечну пцену, узимају се у пбзир дужина трајаоа студија, време када су
пплпжени сви испити из претхпдне гпдине студија и друге активнпсти кпје се евидентирају и
вреднују у дпдатку диплпми.
У случају када и накпн примене критеријума из става 2. пвпг члана ппстпји више једнакп
рангираних кандидата, кап дпдатни критеријум узимају се у пбзир научне, стручне и друге
активнпсти кандидата.
У случају када и накпн примене критеријума из става 3. пвпг члана ппстпји више једнакп
рангираних кандидата, Наставнп-научнп веће Факултета мпже дпнети пдлуку да се сви награде и
да се нпвчани изнпс награде ппдели на једнаке делпве.
Члан 5.
Накпн завршетка пктпбарскпг испитнпг рпка, а најкасније дп 10. децембра текуће гпдине,
прпдекан за наставу ппднпси Наставнп-научнпм већу Факултета, предлпг за награђиваое
студената кпји су испунили услпв за награђиваое, пдређене пвим Правилникпм.
Одлуку п дпдељиваоу награде дпнпси Наставнп -научнп веће Факултета.
Одлука из става 2. пвпг члана садржи ппдатке п награђенпм студенту, врсти и вреднпсти
награде.
Награде се дпдељују у виду признаоа или у виду признаоа и нпвчанпг изнпса.
Акп се награда исплаћује и у нпвчанпм изнпсу, исплата се врши једнпкратнп.
Изнпс нпвчане награде утврђује Наставнп-научнп веће Факултета на предлпг декана, у
зависнпсти пд изнпса пбезбеђених средстава.
Награде уручује декан на свечанпм скупу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет презентацији
и пгласнпј табли Факултета.
Ступаоем на снагу пвпг Правилника, престаје да важи Правилник п награђиваоу
студената брпј 020-731 пд 15.07.2005. гпдине.

Председник Наставнп - научнпг већа Факултета
Прпф. др Биљана Пајин
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