Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
KLASA: 602-04/20-04/02
URBROJ: 2158-94-02-20-92
Osijek, 23. srpnja 2020.
Na temelju članka 15. stavka3. Pravilnika o nagrađivanju studenata od 10. srpnja2014. godine,
a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima, Fakultetsko vijeće
Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na
9. redovitoj sjednici u akademskoj 2019./2020. godini održanoj 23. srpnja 2020. godine pod
točkom 11. dnevnog reda donosi
ODLUKU
o dodjeli pohvala redovitim studentima za akademsku 2018./2019. godinu

I.

Dodjeljuje se pohvala za uspješnost u studiranju po godinama:
na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivreda:
1. Tea Januš - studentica 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda,
smjer Agroekonomika, s prosjekom ocjena 4,727 (na 2. godini studija).
2. Helena Ereš - studentica 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda,
smjer Hortikultura, s prosjekom ocjena 4,636 (na 2. godini studija).

-

na diplomskim sveučilišnim studijima:

1. Marija Colaković - studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija
Agroekonomika, s prosjekom ocjena 5,000 (na 1. godini studija).
II.

Dodjeljuje se pohvala za izvannastavne aktivnosti:

1. Tea Januš, rođena 17. veljače 1997. godine u Osijeku, upisana kao redoviti student na
preddiplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivreda, smjer Agroekonomika u II. godinu
studija. Do sada je položila 35 modula s prosječnom ocjenom 4,433. Prilozi uz prijavu su:
Potvrda o volontiranju Lokalne akcijske grupe Strossmayer Đakovo; Zahvalnica za
sudjelovanje na Festivalu znanosti 2019. godine; EIT Food Demo Day 2019. Osijek;
Certification - Leadership Development Experience AIESEC 2018.; Certificate od Internship
AIESEC 2018.; Certificate of participation at 1. International conference on practical and
theoretical implications LEADER, Opatija, 2019.
2. Maja Matasović, rođena 18. veljače 1999. godine u Đakovu, upisana kao redoviti student

na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poljoprivreda, smjer Hortikultura u III. godinu
studija. Do sada je položila 34 modula s prosječnom ocjenom 4,267. Uz prijavu na natječaj
priložen je prijepis ocjena, a potom: Pismo preporuke za Dekanovu nagradu izv. prof. dr. sc.
Miroslava Lisjaka i Potvrda o sudjelovanju na sportskim (rukomet i nogomet) aktivnostima za
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.
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3. Gabrijela Rebeka Stanković, rođena 25. listopada 1995. godine u Osijeku, Republika

Hrvatska, upisana kao redoviti student na diplomski studij Povrćarstvo i cvjećarstvo u II. godinu
studija. Do sada je položila 15 modula s prosječnom ocjenom 4,571. Prilog uz prijavu: prijepis
ocjena i u prijavi navedena izvannastavna aktivnost - koautor u istraživačkom radu pod
nazivom: „Utjecaj sumporovodika na deetiolaciju pšenične trave (Triticum aestivum L.).
III.

Povelja i prigodni akademski dar biti će uručene pohvaljenim studentima na sjednici
Fakultetskog vijeća povodom Dana Fakulteta.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DEKAN

Dostaviti:
1. Internet stranice Fakulteta
2. Oglasna ploča Fakulteta
3. Predsjedniku Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća
5. Pismohrana Fakulteta

