На основу члана 48. Статута Географског факултета у Београду, на предлог
Наставно-научног већа од 16. маја 2013. године, Савет факултета на седници одржаној 06.
јуна 2013. године, донео је

Правилник о студентским наградама
Географског факултета у Београду
I Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о додели плакета, захвалница и новчаних награда Географског
факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултета) утврђују се признања која
додељује Факултет студентима.
Члан 2.
Признања Факултета могу се доделити редовним студентима Географског
факултета Универзитета у Београду.
Члан 3.
Признања додељује Декан на пригодним свечаностима Факултета.

II Студентска награда
Члан 4.
Додељује се за изузетне резултате студената постигнуте током студија на
Факултету или студентима који су достојно репрезентовали Факултет на међународним и
домаћим такмичењима из области науке или спорта.
Члан 5.
Факултет може додељивати студентима Факултета признањa у виду следећих
награда:
- плакета за постигнуте резултате у току студирања студенту генерације и
- захвалница за постигнуте резултате у току студирања.

Члан 6.
Факултет може доделити студентима следећа признања:
- студенту генерације;
- награду за најбољи завршни рад;
- награду за најбољи мастер рад;
- награду за остварени успех на спортским такмичењима.
За признање из става 1 овог члана може се доделити плакета за студента
генерације, захвалницу за остала признања и новчана награда.
Члан 7.
Студентска награда се додељује студенту генерације, за сваки студијски програм.
Награду уручује Декан факултета на свечаности поводом промовисања студената у
стечена академска звања.
Члан 8.
Студентска награда се додељује за најбољи завршни рад и мастер рад.
Додељује се на предлог најмање два наставника из уже научне области из које је
рад брањен и на предлог шефа Катедре.
Члан 9.
Студентска награда за постигнут успех на спортским такмичењима додељује се
студентима за постигнуте изузетне резултате и достојно репрезентовање Факултета на
домаћим и међународним такмичењима из области спорта.
Члан 10.
Студентска награда се додељује најбољем студенту године, почевши од завршене
друге године студија.( 3 и 4 година студија).
Додељује се почетком сваке године за претходну годину студија.
Признања додељује Декан на пригодним свечаностима Факултета.
Члан 11.
Услов за добијање Студентске награде за студенте с најбољим успехом јесте
најмања просечна оцена 8,5 и више, остварена у претходној години студија изузев
спортских награда.
Поред услова из става 1. овог члана студент мора да испуњава и додатне услове:
- да је положио све испите из претходне године студија;
- да има најбољи просек оцена у тој години студија.
Ако услове из ставова 1. и 2. овог члана испуњава више студената, онда сви
студенти добиjају награду.
Коначну одлуку о додели награде доноси декан.

Члан 12.
Предлог висине новчаног износа Студентске награде утврђује Савет Факултета на предлог
Одбора за доделу признања Факултета, почетком сваке школске године.
Члан 13.
Одбор за доделу студентских признања чини 5 чланова, од тога 3 члана из редова
студената које одређује Студентски парламент и 2 члана из редова наставног особља.
Мандат чланова одбора из редова наставног особља траје 3 године, а из редова студената
траје 1 годину.
Члан 14.
Средства за награду Факултета обезбеђују се из донација или властитих средстава
Факултета.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Измене и допуне овог Правилника донесе се на начин и по поступку утврђеном за
његово доношење.
Члан 16
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен на сајту
Факултета.
Београд, мај 2013
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Милован Пецељ

