
 

 

 

 

 
 
Broj: 1353/21 
U Dubrovniku, 5. studenoga  2021. 

 

OBAVIJEST STUDENTIMA 

Utvrđuje se da su zaključno s 26. listopada 2021. zaprimljeni prijedlozi svih sveučilišnih odjela za dodjelu Rektorove nagrade 
najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku za najbolji uspjeh u akademskoj 2020./2021. godini. Privremena lista za 
dodjelu Rektorove nagrade objavljena je 27. listopada 2021. na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. 
Budući da u ostavljenom roku nije zaprimljen niti jedan prigovor na tu listu, donesena je   

KONAČNA LISTA 

ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA NAJBOLJI USPJEH U AKADEMSKOJ 2020. / 2021. GODINI 

R. br. Ime i prezime Odjel  Studij (PDS – preddiplomski ili DS – 
diplomski studij, studijska godina i 
naziv studija) 

Tež. 
prosjek 
ocjena 

1.  Ira Fabrio Odjel za umjetnost i restauraciju DS II. g. Konzervacija – restauracija, 
smjer Metal 

5,000 

2.  Ema Thűr Odjel za umjetnost i restauraciju DS II. g. Konzervacija – restauracija, 
smjer Papir 

5,000 

3.  Blaž Briški Odjel za primijenjenu ekologiju PDS III. g.  Akvakultura 4,934 
4.  Jure Pirjać Odjel za elektrotehniku i 

računarstvo 
DS II. g. Primijenjeno / poslovno 
računarstvo 

4,875 

5.  Lina Šagi Odjel za komunikologiju DS II. g. Mediji 4,800 
6.  Đivo Testen Odjel za humanističke studije (u 

osnivanju) 
PDS III. g. Povijest Jadrana i 
Mediterana 

4,792 

7.  Mateo Kušić Odjel za ekonomiju i poslovnu 
ekonomiju 

DS II. g. Poslovna ekonomija, smjer 
Turizam  

4,790 

8.  Marin Milinković Pomorski odjel DS II. g. Pomorstvo  4,541 
 

Rektorova nagrada dodjeljuje se svake godine po jednom najboljem studentu na svakom sveučilišnom odjelu i studiju izvan 
odjela, a za ostvareni najbolji težinski prosjek ocjena te završetak preddiplomskog studija u roku od tri godine ili diplomskog 
studija u roku od dvije godine. Rektor može donijeti odluku da se nagrada dodijeli većem broju studenata s istog odjela ako 
su ostvarili jednaki, najviši težinski prosjek ocjena. 

Rektorove nagrade dodijelit će se u prigodi svečanih promocija diplomiranih studenata Sveučilišta u Dubrovniku tijekom 2022. 
godine.  

Prorektorica za studije i studente 

izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, v.r. 

 

Ova obavijest studentima objavljena je na službenoj web stranici Sveučilišta u Dubrovniku 5. studenoga  2021.  

 


