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Sve dokumente možete pronaći na mrežnim stranicama www.nzz.hr. 

 
Iako je poduzeto sve potrebno kako bi se osigurala točnost i pouzdanost ovog dokumenta, on 

može služiti isključivo u informacijske svrhe, odnosno kao vodič. Ovaj dokument ne predstavlja 
niti jedan oblik garancije, odgovornosti, ugovorne ili druge obveze Nacionalne zaklade za 

znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH prema trećima. 
Za detalje nužno je pogledati Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za 

ostvarivanje svrhe Zaklade, Preporuke i uvjete za dodjelu i korištenje sredstava Zaklade te 
Pravila rada Zaklade. 
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Nagrada ZNANOST 2010. 
 

 
 

Cilj nagrade ZNANOST je promicanje znanstvenoistraživačkih aktivnosti 
studenata preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija. Natječajem će 
se omogućiti prepoznavanje, isticanje, promoviranje i nagrađivanje studenata 
autora najboljih znanstvenoistraživačkih radova objavljenih tijekom akademske 
godine 2008./2009.  

Kako bi se istakla važnost uloge mentora u znanstvenoistraživačkom radu,  
promovirat će se i nagraditi mentori nagrađenih radova.  

Radovi pristigli na natječaj i njihovi autori bit će predstavljeni u Novom listu, u 
skladu s jednim od ciljeva NZZ-a - popularizacijom znanosti i promicanjem 
znanstvenoistraživačkog rada.  

     Nagrada ZNANOST  
nagrada je namijenjena studentima svih hrvatskih sveučilišta 

dodjelu nagrade organiziraju Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i 
tehnologijski razvoj Republike Hrvatske i dnevnik Novi list  

nagrađuju se student i mentor na radu za izrađen i objavljen znanstveni rad ili 
znanstveni rad prihvaćen za objavljivanje 

nagrade će biti dodijeljene za tri kategorije znanstvenih područja:  
prirodne i biomedicinske znanosti  
tehničke i biotehničke znanosti  
društvene i humanističke znanosti. 

 
 

   

Ciljevi 

 
 
 

prepoznavanje, isticanje i promoviranje znanstvenih radova  

prepoznavanje i nagrađivanje najboljih znanstvenoistraživačkih radova studenata 
znanstvenika 

poticanje znanstvenoistraživačkog rada studenta na preddiplomskom, 
dodiplomskom i diplomskom studiju 

poticanje uspješnih studenata na daljnji znanstvenoistraživački rad 

prepoznavanje važnosti uloge mentora u znanstvenoistraživačkom radu studenta 

podupiranje visokokvalitetnih istraživačkih aktivnosti s ciljem razvoja znanosti, 
tehnologijskog i ekonomskog razvoja RH 

educiranje javnosti o rezultatima znanstvenoistraživačkog rada studenata na 
hrvatskim sveučilištima i institutima.  
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Prijave 

 
 
Prijava se vrši putem elektroničkog sustava NZZ-a i u tiskanom obliku - poštom, original i 
tri kopije šalju se na adresu NZZ-a u Opatiji. 
 
Uz ispunjeni elektronički Obrazac prijave za Nagradu ZNANOST (dostupan u EPP sustavu, a 
kojemu se pristupa putem mrežne stranice natječaja) potrebno je poslati: 
 

obrazac Opis istraživanja (dostupan na mrežnoj stranici natječaja i u EPP 
sustavu) 

presliku objavljenog rada 

presliku prve stranice indeksa 

ispis ocjena s prosjekom ocjena studentske službe fakulteta 

životopis (u ECV formatu) s popisom publikacija 

presliku stranice časopisa ili publikacije u kojoj je rad objavljen, a iz koje su 
vidljive baze podataka koje indeksiraju časopis ili publikaciju 

dokaz o čimbeniku utjecaja (impact factor) časopisa, ako je časopis indeksiran u 
ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters1). 

 

ČIMBENIK UTJECAJA (IMPACT FACTOR) 

ČIMBENIK UTJECAJA (impact factor) je mjera učestalosti kojom se “prosječan članak”  
nekog časopisa citira u nekoj određenoj godini, a omogućuje utvrđivanje relativne važnosti 
časopisa unutar pojedine discipline. 

Na primjer: ako neki časopis ima čimbenik utjecaja 29.194 za 2008. godinu, svaki članak 
objavljen u tome časopisu tijekom 2006. i 2007. godine prosječno je citiran u 2008. godini 
više od 29 puta. 

Primjer izračunavanja čimbenika utjecaja: 

Broj citata u 2008. za članke objavljene 2007. = 8468  Broj članaka objavljenih u 2007.= 319 
                                                          2006. = 9253                                        2006.= 288 
                                                       Ukupno   17721                                       Ukupno  607 
 
Izračun:  Citiranost recentnih članaka 17721 = 29.194 
              Broj recentnih članaka            607 

 

Čimbenik utjecaja, koji se svake godine iznova izračunava, korisna je mjera značajnosti 
ukupne frekvencije citiranosti. Čimbenik utjecaja nekog časopisa značajan je indikator 
samo kada se uspoređuju časopisi koji pokrivaju ista područja istraživanja. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Omogućuje pristup i pretraživanje baza podataka znanstvenih časopisa i pristup cjelokupnom tekstu 
objavljenih znanstvenih radova.  
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Uvjeti prijave 
 

 
 

na natječaj se mogu prijaviti studenti i apsolventi svih hrvatskih sveučilišta, a svaki 
student može prijaviti samo jedan znanstveni rad u pojedinom području 

na natječaj se mogu prijaviti studenti preddiplomskih i diplomskih studija na svim 
hrvatskim sveučilištima, uključujući studente upisane na dodiplomske studije na 
hrvatskim sveučilištima prije ustrojavanja preddiplomskih i diplomskih studija 
sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH i 45/09) 

na natječaj se mogu prijaviti radovi koje su studenti izradili tijekom studija, a 
objavljeni su ili prihvaćeni za objavljivanje tijekom 2008./2009. godine  

prijaviti se mogu studenti svih studijskih godina i oni koji su diplomirali u 
akademskoj 2008./2009. godini. Ako je student diplomirao u akademskoj 
2008./2009. godini, može se natjecati za Nagradu ZNANOST pod uvjetom da je rad 
objavljen ili prihvaćen za objavljivanje prije obrane diplomskog rada 

prijava se šalje na prijavnom obrascu NZZ-a  

prijavi treba priložiti sve navedene priloge. 

 

 

Trajanje natječaja 
 

 

natječaj je otvoren od 5. veljače 2010. do 7. travnja 2010. 

 

 

 

Financiranje nagrade 

 
 
 

Nagrada ZNANOST je godišnja, nacionalna nagrada koja se dodjeljuje za po jedan 
znanstveni rad u tri kategorije znanstvenih područja. Autoru/ici najboljeg 
znanstvenog rada u pojedinom znanstvenom području NZZ dodjeljuje novčanu 
nagradu u iznosu od 20.000 kuna, a Novi list prijenosno računalo Macintosh i 
mobilni telefon.  

 

Mentoru/ici autora/ice najboljeg rada NZZ dodjeljuje poklon bon knjižare u 
vrijednosti od 2.000 kuna. 
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Kriteriji procjene  
 

 
 
 

časopis u kojem je objavljen rad 
doprinos kandidata izradi objavljenog rada 
doprinos rada ostvarenju strateških vrijednosti i strateških ciljeva NZZ-a 
prezentacija objavljenog rada na domaćim i inozemnim kongresima 
ostali objavljeni radovi kandidata i uspjeh na studiju. 

 
 

 

Rok za prijavu i rezultati 

 
 
 

natječaj se raspisuje 5. veljače 2010. i otvoren je do 7. travnja 2010. godine; 
sve prijave moraju biti poslane do datuma navedenog u natječaju na način kako je 
to opisano u ovom natječaju 

pristigli radovi i njihovi autori bit će predstavljeni u Novome listu  

imena dobitnika bit će objavljena na svečanoj dodjeli koja će biti održana u lipnju 
2010., a autorima najboljih radova i njihovim mentorima nagrade će biti uručene 
na svečanoj dodjeli.   

 
 

 

Postupak prijavljivanja 
 

 
 
 

cjelokupna prijavna dokumentacija podnosi se u elektroničkome i tiskanome 
obliku zaključno s datumom navedenim u rokovima prijave za ovaj natječaj. 
Elektronička se prijava šalje putem EPP sustava za prijavu koji je dostupan na 
mrežnim stranicama NZZ-a.  

 
u tiskanom obliku, cjelokupnu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati u 4 
primjerka. Cjelokupna prijavna dokumentacija označena «ORIGINAL», i tri kopije 
mora biti dostavljena isključivo na adresu NZZ-a navedenu u natječaju. Tiskana 
verzija prijave mora biti poslana zaključno s datumom roka za prijavu za ovaj 
natječaj. Dan predaje prijave pošti smatra se danom predaje NZZ-u. Elektronička i 
tiskana verzija moraju biti istovjetne – NZZ neće biti odgovoran za moguće razlike.  

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. 
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Adresa prijave 
 

 

 
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i 

tehnologijski razvoj RH 
Nazorova 2 

51410 Opatija 
                   -  za natječaj Nagrada ZNANOST– 

 

Upravni odbor NZZ-a zadržava pravo promjene uvjeta natječaja za sljedeće 
rokove prijave. 

 
 

 

Kontakt  

 

 
Ana Ravnić Perfido  
Programska koordinatorica 
Tel:051/228-693 
Faks:051/271-085 
E-pošta: ana@nzz.hr 
 

Ivan Šuljić 
Programski koordinator 

Tel:051/228-695 
Faks:051/271-085 

E-pošta: ivan@nzz.hr 
 

 


