
 

 

 
 

Kriterij bodovanja izvan-nastavnih aktivnosti  
 

Dragi studenti,  
Prilikom upisa u EFOS INput aplikaciju priredite, u jednom dokumentu, skenirane potvrde za svoje izvan-
nastavne aktivnosti vodeći računa o kriteriju bodovanja priloženom u nastavku. Rang lista studenata 
praktikanata kreira se analizom prikupljene dokumentacije na način da: 

1) prosjek ocjena položenih kolegija do trenutka objave Natječaja zbroji s 
2) ocjenom dodijeljenom za izvannastavne aktivnosti studenata: 

Izvannastavne aktivnosti studenata 

Broj 
bodova 

po 
aktivnosti 

Max. 
mogući 

broj 
bodova 

I. Kategorija izvannastavnih aktivnosti 
Rektorova i/ili dekanova nagrada; 1 2  
Demonstratura tijekom preddiplomskog i/ili diplomskog studija; 1 2 
Sudjelovanje u Erasmus programu i/ili rad u inozemstvu tijekom studija; 1 3 
Rad na znanstvenom projektu; izlaganje na znanstvenom i/ili stručnom skupu; 
objava znanstvenog članka; uređivanje studentskih, stručnih ili znanstvenih 
časopisa (član uredništva, tajnik, tehničko oblikovanje); 

1 3 

Sudjelovanje u studentskim natjecanjima uz ostvareno jedno od prva tri mjesta 
iz područja studija (opća ekonomija/poslovna ekonomija); 1 3 

Odrađena studentska stručna praksa u organizaciji Povjerenstva za suradnju s 
gospodarstvom; 1 3 

II. Kategorija izvannastavnih aktivnosti 
Studentsko predstavljanje u sveučilišnim ili drugim tijelima relevantnim za 
sustav znanosti i visokog obrazovanja (Senat, Studentski zbor, Smotra 
Sveučilišta, Festival znanosti); 

0,5 1 

Izlaganje ili sudjelovanje u organizaciji ljetnih škola, znanstvenih i/ili stručnih 
skupova; 0,5 2 

Članstvo u studentskoj i/ili civilnim udrugama; rad u studentskoj organizaciji 
koja je registrirana ili upisana u upisnik studentskih organizacija; 0,5 1 

Organizacija i/ili sudjelovanje na seminarima i edukacijama iz studijskog 
područja (opća ekonomija/poslovna ekonomija); 0,5 2 

Rad preko Studentskog centra Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 
mjesec dana i više na istom radnom mjestu i/ili ukupno na svim radnim 
mjestima; 

0,5 2 

Dodatan strani jezik položen na edukacijama izvan studijskog programa 
fakulteta; 0,5 1 



 

 

Kriterij ocjenjivanja izvannastavnih aktivnosti: 

Broj bodova Ocjena koja se zbraja s 
prosjekom ocjena 

U slučaju da student nije 
sudjelovao u niti jednoj 

izvannastavnoj aktivnosti to ga 
ne ograničava u mogućnosti 

prijave na studentsku stručnu 
praksu i ista će mu biti 

dodijeljena ukoliko ostane 
slobodno praktikantsko mjesto. 

< 1 1 
1,5 - 3 2 
3,5 - 5 3 
5,5 - 7 4 

>7,5 5 

 
Prvi krug Natječaja otvoren je do 17.04.2017. (uključivo cijeli dan). 
 
U Osijeku, 07.04.2017. 
 

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar 
_______________________ 

Predsjednica povjerenstva za suradnju s gospodarstvom 
Mail: natasad@efos.hr i gospodarstvo@efos.hr 

Web: http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar  
http://www.efos.unios.hr/prakse  

Mob.: +385912244104 

 


