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ФАКУЛТЕТА У НИШУ

У Нишу, маја 2021. године
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На основу члана 59. Статута Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Савет
Филозофског факултета Универзитета у Нишу, на седници одржаној 25. маја 2021. године,
усвојио је
П Р А В И Л Н И К
О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА СТУДЕНТИМА ФИЛОЗОФСКОГ
ФАКУЛТЕТАУ НИШУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
За изузетан успех у студирању, у припремању за самосталан стручни и научни рад,
као и за развијањe културно-уметничких и спортских активности, студентима Филозофског
факултета Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Факултет) могу се додељивати признања и
награде.
Члан 2.
Овим Правилником утврђују се врсте признања и награда које се додељују
студентима Факултета, као и услови, поступак и начин њиховог додељивања. Награде се
додељују студентима за успех остварен на основним и мастер академским студијама.
Признања и награде студентима додељују се сваке године поводом Дана Факултета.
Члан 3.
Новчана средства за додељивање награда и признања студентима обезбеђују се
Финансијским планом Факултета.
II ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 4.
Признања и награде студентима се могу додељивати у виду дипломе/повеље,
пригодног поклона или новчаног износа чија се исплата врши једнократно.
Вредност пригодног поклона, износ новчане награде и начин обезбеђивања средстава
утврђује Савет Факултета на предлог Колегијума, у зависности од износа обезбеђених
средстава и броја награђених студената.
Члан 5.
Повеља Факултета са уписаном посветом: "Најбољем дипломираном студенту
основних академских студија на Филозофском факултету у Нишу у претходној
школској години" и пригодни поклон, или новчана награда додељује се дипломираном
студенту основних академских студија на нивоу Факултета који је завршио студије у
редовном року и постигао најбољи успех у току студија на Факултету.
Повеља Факултета са уписаном посветом: "Најбољем студенту мастер академских
студија на Филозофском факултету у Нишу у претходној школској години" и пригодни
поколон, или новчана награда додељује се свршеном студенту мастер академских студија на
нивоу Факултета који је завршио студије у редовном року и постигао најбољи успех у току
студија на Факултету.
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Повеља Факултета са посветом "Најбољем дипломираном студенту на студијском
програму у претходној школској години" и пригодни поклон додељује се најбољем
студенту сваког студијског програма основних и мастер академских студија у саставу
Факултета који је завршио студије у редовном року и постигао најбољи успех у току студија
на свом студијском програму.
Члан 6.
Признања и награде за завршене студије додељују се студентима који су основне
академске и мастер академске студије завршили са најбољом просечном оценом у току
студија, и то у року који је једнак трајању студијског програма.
Признање, односно награду може добити студент Факултета чија је просечна оцена
9,00 (девет и 00/100) или виша.
Члан 7.
У случају једнаког успеха у студирању кандидата за доделу признања и награда, узеће
се у обзир дужина трајања студија, односно испитни рок у којем је студент положио
последњи испит, односно одбранио завршни рад. У случају да се на основу овог додатног
критеријума не може утврдити предност једног кандидата, одговарајуће признање, односно
награда биће додељени свим кандидатима за избор најбољег студента у одређеној
категорији.
Члан 8.
Податке о студентима који су завршили основне академске и мастер академске студије
у претходној школској години са најбољом просечном оценом у току студија, и то у року
који је једнак трајању студијског програма, обезбеђује Служба за наставу и студентска
питања на основу извештаја из Информационог система Факултета.
Члан 9.
Признања и награде могу се доделити и по основу ваннаставних постигнућа
студената, и то за:
а) постигнуте резултате у различитим облицима научно-истраживачког рада,
б) изузетна остварења у области културно-уметничких и спортских активности.
Члан 10.
Предлог за доделу признања и награда студентима за ваннаставна постигнућа може
поднети веће департмана или Студентски парламент.
Предлози из претходног става подносе се Комисији за доделу признања и награда
Факултета, преко писарнице Факултета.
Члан 11.
Предлог за додељивање признања и награда за ваннаставна постигнућа обавезно
садржи:
1. Име и презиме студента,
2. Назив студијског програма и годину студија,
4. Врсту признања, односно награде за коју се студент предлаже и
5. Кратко образложење предлога и доказ о оствареном постигнућу.
Члан 12.
Декан Факултета именује Комисију за доделу признања и награда студентима.
Комисију чине два члана из реда наставника и сарадника, два представника
студентских организација и један продекан Факултета.
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Мандат чланова Комисије траје четири године.
Члан 13.
Комисија из претходног члана прегледа и оцењује поднете предлоге и утврђује
предлоге за додељивање награда и признања студентима за изузетан успех у студирању и за
ваннаставна постигнућа.
Предлог садржи: имена и презимена студената и врсту признања, односно награде,
која се предлаже, као и образложење.
Члан 14.
Одлуку о додељивању признања и награда студентима за изузетан успех у студирању
и за ваннаставна постигнућа доноси Савет Факултета.
Признања и награде Факултета уручује декан Факултета на пригодној свечаности
приликом одележавања Дана Факултета.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања, а примењиваће се осмог дана од дана
објављивања на интернет презентацији Факултета.
Ступањем на снагу овог Правилника ставља се ван снаге Правилник о признањима
Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 406/1-2а од 10. 11. 2003. године
Број: 199/1-3
Датум: У Нишу, 25. маја 2021. године
САВЕТ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Татјана Стефановић Станојевић

