
 

 

НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ 

 

Универзитет у Новом Саду сваке године додељује студентима награде за постигнут успех у 

студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години, 

односно закључно са претходном школском годином. Награде се додељују студентима за успех 

остварен у току студија на: основним академским студијама, студијама које се организују 

интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија и основним студијама по Закону о 

универзитету. Предлог за награђивање студената утврђује наставно-научно односно наставно-

уметничко-научно веће факултета а одлуку о додељивању награда за успех студената у школској 

2014/2015. години и висини и начину обезбеђивања новчаних средстава за награде које ће бити 

додељене у виду једнократних стипендија, донео је Сенат Универзитета на седници 8. седници 

одржаној 24. марта 2016.  Награду најбољем студента Универзитета у Новом Саду донео је Сенат 

Универзитета на 3. седници одржаној 3. децембра 2015. године.  

Сенат Универзитета доделио је укупно 1.143 награде 

Универзитет је доделио следеће категорије награда: 

1. Награду најбољем студенту Универзитета; 
2. Награде најбољем студентима факултета; 
3. Награде за завршене студије;  
4. Награде за успех у току студија;  
5. Награде за врхунске резултате у уметности; 
6. Награде за врхунске резултате у спорту; 
7. Награде „Милева Марић Ајнштајн“ и 
8. Награду “Александар Саша Поповић”.  
 

Новчане награде додељују се за: 

 награде најбољи студент Факултета, 

 награде за завршене студије (изузетна награда и награда), 

 награде за успех у току студија (изузетна награда), 

 награде за врхунске резултате у уметности, 

 награде за врхунске резултате у спорту, 

 награде "Милева Марић Ајнштајн" и 

 награду “Александар Саша Поповић”. 
 

Студентима који примају више награда за које су предвиђене и новчане награде, додељује се само 

једна новчана награда и то за ону награду која се студенту додељује а за коју је предвиђен највећи 

износ, изузев за Награду „Милева Марић Ајнштајн“, Награду „Александар Саша Поповић”, Награду 

за врхунске резултате у спорту и Награду за врхунске резултате у уметности, које се додељују у 

новчаном износу без обзира на друге новчане награде које студент прима. О начину преузимања 

новчаних награда студенти ће бити накнадно обавештени. 

 


