На основу члана 11. Статута Универзитета „Сингидунум“, Сенат Универзитета,
на седници одржаној 27. 09. 2007. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАЊИМА УНИВЕРЗИТЕТА
Садржина Правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђују се врсте признања која може доделити Универзитет
„Сингидунум“( у даљем тексту: Универзитет ) физичком или правном лицу, као и
услови и поступак за доделу признања.
Врсте признања
Члан 2.
Универзитет може доделити следећа признања:
1. Почасни докторат Универзитета,
2. Плакету Универзитета,
3. Похвалнице, захвалнице и новчане награде
Почасни докторат
Члан 3.
Почасни докторат Универзитета може се доделити домаћем или страном
држављанину који је својим делима значајно унапредио научну мисао, односно дао
значајан допринос уметности, у областима које се изучавају и негују на Универзитету и
његовим факултетима.
Члан 4.
Иницијативу за доделу почасног доктората може поднети ректор, наставнонаучно веће факултета и већа департмана основних и последипломских студија.
Иницијатива се подноси у писаној форми Већу за последипломске студије.
Универзитета.
Иницијатива треба да садржи основне биографске податке лица које се
предлаже, кратак приказ његовог професионалног кретања и образложење разлога због
којих се предлаже додела почасног доктората.
Веће Департмана последипломских студија разматра поднету иницијативу и свој
предлог о прихватању или одбијању иницијативе доставља Сенату
Члан 5.
Одлуку о додели почасног доктората доноси Сенат Универзитета.
Члан 6.
Лице коме је додељен почасни докторат добија Диплому о стеченом почасном
докторату Универзитета „Сингидунум“.
Диплому потписује ректор и оверава се сувим жигом Универзитета.
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Плакета Универзитета
Члан 7.
Плакета Унивезитета се може доделити појединцу или организацији заслужним
за унапређивање, развој и афирмацију Универзитета у земљи и иностранству.
Изузетно заслужном појединцу, који је својим ангажманом значајно допринео
међународној афирмацији Универзитета, може се доделити Велика плакета
Универзитета „Сингидунум“.
Члан 8.
Предлог за доделу плакете може поднети ректор, наставно-научно веће
факултета и декан факултета у саставу Универзитета.
Предлог са образложењем доставља се у писаној форми Сенату.
Одлуку о додели плакете доноси Сенат.
Члан 9.
Плакета је израђена у металу, са угравираним текстом „Универзитет
Сингидунум“ на српском и енглеском језику и амблемом Универзитета у средини.
Уз плакету се уручује и повеља која садржи име и презиме допитника, кратко
образложење разлога доделе признања и потпис ректора оверен сувим жигом
Универзитета
Плакету уручује ректор на свечаном скупу који се тим поводом уприличи.
Награде за успех студената
Члан 10.
У циљу подстицања бољег успеха на студијама, Универзитет сваке године
награђује студенте који су са највишом просечном оценом дипломирали на основним
студијама у периоду од 15 децембра претходне године закључно са 14. децембра
текуће године.
Члан 11.
Назив „Студент генерације“, са новчаном наградом и похвалницом, додељује се
студенту који је са највишом просечном оценом дипломирао на основним студијама на
Универзитету у периоду назначеном у члану 10. овог правилника.
Уколико више студената има исту просечну оцену, назив Студент генерације
добија кандидат који је у краћем року завршио студије
Члан 12.
.Новчана награда и похвалница додељује се по једном студенту сваког
факултета у саставу Универзитета који је са највишом просечном оценом дипломирао
на основним студијама у периоду назначеном у члану 10. овог правилника.
Члан 13.
Износ новчаних награда утврђује Савет Универзитета, на предлог ректора.
Средства за награде студентима факултета који нису интегрисани у
Универзитет, обезбеђује факултет.
Члан 14.
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Име дипломираног студента који је на факултету дипломирао у назначеном
периоду са највишом просечном оценом, факултет доставља Универзитету најкасније
до 15. децембра т.г.
Уз име и презиме кандидата, наводи се просечна оцена са којом је дипломирао,
датум уписа у прву годину основних студија и датум одбране дипломског рада.
Члан 15.
Проглашење „Студента генерације“ и додела награда и похвалница студентима
обавља се на Дан Универзитета, 28. децембра.
Признања запосленима на Универзитету
Члан 16.
Запосленима на Универзитету и факултетима у његовом саставу који су у
текућој календарској години показали надпросечне резултате у раду или су својим
креативним доприносом унапредили рад Универзитета, као и запосленима који су у
текућој календарској години отишли у пензију, а својим укупним радом су значајно
допринели развоју и афирмацији Универзитета, може се доделити плакета или
захвалница и новчана награда.
Одлуку о додели признања из ст. 1. овог члана доноси ректор на сопствену
иницијативу или на предлог декана, односно другог руководећег лица факултета, као и
директора департмана.
Признања из ст. 1. овог члана додељују се на Дан Универзитета, 28. децембра.
Завршне одредбе
Члан 17.
Имена добитника признања Универзитета, као и награђених студената објављују
се на сајту Универзитета
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф др Милован Станишић, с.р.

У Београду, 27. 09. 2007. године
Број: 363/07
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