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Pročišćeni tekst Pravilnika o uvjetima i postupku podjeljivanja Nagrade Franjo Hanaman Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu obuhvaća tekst Pravilnika o uvjetima i 
postupku podjeljivanja Nagrade Franjo Hanaman Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu od 17. lipnja 2002. i Izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku podjeljivanja 
Nagrade Franjo Hanaman Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 
26. svibnja 2014. 
 

 
P R A V I L N I K 

o uvjetima i postupku podjeljivanja Nagrade Franjo Hanaman 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 
 

Članak 1. 
 
Nagrada Franjo Hanaman Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (u 
daljnjem tekstu: Nagrada) podjeljuje se za svekoliku djelatnost na promicanju imena Fakulteta. 
 

 
Članak 2. 

 
Predloženici za Nagradu mogu biti nastavnici i suradnici (profesori, docenti, predavači, asistenti) te 
znanstveni novaci. 
 
Prijedlog za podjeljivanje Nagrade mogu dati pojedinci, skupine pojedinaca ili organizacijske 
jedinice Fakulteta. 
 
Predloženici mogu biti i studenti koji se natječu u posebnoj kategoriji. 
 
Prijedlog za dodjelu Nagrade studentima daje Uprava Fakulteta. 
 

 
Članak 3. 

 
Prijedlog iz članka 2. Pravilnika sadržava životopis predloženika te iscrpno i dokumentirano 
obrazloženje. 
 
Osim znanstvene, stručne i nastavne djelatnosti ocjenjuje se i doprinos predloženika razvoju 
Fakulteta i promicanju njegova imena u sveučilišnoj i društvenoj zajednici, te na međunarodnoj 
razini.  

 
Članak 4. 

 
Prijedlog se upućuje Fakultetskom vijeću radi donošenja odluke. 
 
U prosudbu se uzimaju prijedlozi koji su stigli do posljednje sjednice Fakultetskog vijeća u lipnju. 
 

 
Članak 5. 

 
Dekan imenuje povjerenstvo, koje čini pet članova Fakultetskog vijeća. Povjerenstvo je dužno u 
roku od mjesec dana nakon imenovanja podnijeti izviješće Fakultetskom vijeću, u kojemu ocjenjuje 
prijedlog za podjeljivanje Nagrade.  
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Članak 6. 
 
Na osnovi izvješća povjerenstva, Fakultetsko vijeće odlučuje o podjeljivanju Nagrade većinom 
glasova članova vijeća koji prisustvuju sjednici. 
 

 
Članak 7. 

 
Nagrada se, u pravilu, podjeljuje godišnje.  
 
Nagrada se podjeljuje u obliku diplome i medalje s likom Franje Hanamana. 
 
Tekst diplome sadržava: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, naziv 
nagrade, nadnevak sjednice Fakultetskog vijeća na kojoj je donesena oduka o podjeljivanju Nagrade, 
ime i prezime nagrađenog s kratkim obrazloženjem i potpis dekana. 
 

 
Članak 8. 

 
Nagradu uručuje dekan na prigodnoj svečanosti povodom Dana Fakulteta. Uručivanju Nagrade 
prisustvuju nagrađeni i članovi Fakultetskog vijeća. 
 

 
Članak 9. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 


