
 

 

 

 

Broj: 1304/20 

U Dubrovniku, 21. listopada 2020. 

Predmet: Objava liste prijedloga sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade najboljim 
studentima Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2019./2020. godini 

Utvrđuje se da su do 20. listopada 2020. zaprimljeni prijedlozi sveučilišnih odjela za dodjelu 
Rektorove nagrade najboljim studentima u akademskoj 2019./2020. godini kako slijedi: 

R. 
br. 

Ime i prezime Odjel  Studij  
(PDS, DS i SDS*) 

Prosjek 
ocjena 

1.  Veronika Gašpar Pomorski  PDS Nautika 4.577 
2.  Anita Milić Ekonomija i poslovna 

ekonomija 
DS Poslovna ekonomija, smjer 
Marketing 

4.935 

3.  Antun Đuraš Elektrotehnika i 
računarstvo 

DS Primijenjeno/poslovno 
računarstvo 

4.750 

4.  Celestin Krajina-
Roso 

Akvakultura  PDS Akvakultura 4.582 

5.  Ivana Grkeš Komunikologija  DS Odnosi s javnostima  5.000 
6.  Viktorija Pilon Umjetnost i restauracija  PDS Restauracija- konzervacija; 

smjerovi: drvo, papir, tekstil, 
metal, keramika, smjer Tekstil 

4.938 

7.  Toni Franković-Žile Humanistički (u osnivanju) Povijest Jadrana i Mediterana 4.475 
*PDS – preddiplomski sveučilišni studij, DS – diplomski sveučilišni studij, SDS – specijalistički diplomski studij 

Rektorova nagrada dodjeljuje se svake godine po jednom najboljem studentu na svakom 
sveučilišnom odjelu a za ostvareni najbolji težinski prosjek ocjena te završetak preddiplomskog 
studija u roku od tri godine ili diplomskog studija u roku od dvije godine. Ako je više studenata 
ostvarilo jednaki najbolji težinski prosjek ocjena, Rektor može donijeti odluku o dodjeli nagrade 
većem broju studenata s istog odjela. 

Rektorove nagrade dodijelit će se u prigodi svečanih promocija diplomiranih studenata Sveučilišta u 
Dubrovniku. 

Ako netko od studenata Sveučilišta u Dubrovniku smatra da je izostavljen s liste, a ostvario je bolji 
težinski prosjek studija ostvaren u akademskoj 2019./2020. od kandidata s njegovog odjela 
navedenih u tabličnom prikazu, a studij je završio u propisnom roku, može uputiti prigovor Rektoratu 
Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik ili na mail: ured@unidu.hr  tako 
da isti bude zaprimljen najkasnije 6. studenoga 2020. do 12 sati. Prigovoru treba priložiti prijepis 
ocjena preddiplomskog ili diplomskog studija. 

      Glavni tajnik: 

 

 

Dalibor Ivušić, dipl. iur. 
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