
 
 

Sveučilište u Zagrebu 
Stomatološki fakultet 

i  

 
 

raspisuju  
 

Natječaj  
za najbolji studentski rad 

iz dentalne medicine 
 

pravo prijave imaju 
studenti integriranog studija Dentalna medicina 

do 31. ožujka 2017. 
 

Prva nagrada: 
Aktivno sudjelovanje na  

Europskom kongresu CED/IADR 
u Beču, Austrija 

od 21. do 23. rujna 2017. 
 
Više na: 

Obavještavaju se nastavnici i studenti da će se akademske godine 2016./17. dodijeliti 
tri nagrade za najbolji studentski rad iz dentalne medicine (parodontologija, restaurativna 
dentalna medicina i endodoncija, protetika dentalne medicine, dječja i preventivna dentalna 
medicina, oralna kirurgija, dentalna implantologija, oralna medicina, ortodoncija, te dentalna 
antropologija).  
 

Pod studentskim radom smatra se rad znanstvenog, odnosno stručnog sadržaja 
nastao kao rezultat istraživanja u kojem sudjeluju jedan student i jedan nastavnik.  
Rad mora biti u skladu sa sadržajima nastavnog programa te ga mora pozitivno ocijeniti i 
predložiti jedan nastavnik u zvanju izvanrednog ili redovitog profesora Stomatološkog 
fakulteta u Zagrebu. Rad mora imati obrazloženje o ispunjavanju kriterija izvrsnosti. 
 

Studentski rad, s navedenom preporukom, treba dostaviti do 31. ožujka 2017. u 
pisanom i elektroničkom obliku Službi za studije i trajnu izobrazbu, Petrinjska 34, 10000 
Zagreb s naznakom "za Natječaj SF-COLGATE".  

Studentski rad poslan na predmetni Natječaj ne smije se slati na druge natječaje. 
 

Pristigli radovi dvostruko će se recenzirati te će se ocjenjivati i njihova originalnost i 
primjenljivost. Tijekom ocjenjivanja opreme rada, razmotrit će se cjelokupnost teksta i 
grafičkih priloga te točnost u navođenju literature. 
 

Prijava mora sadržavati pisani i elektronički oblik rada. Uz prijavu se treba navesti 
godina studija, naslov rada, ime studenta, ime mentora, sažetak rada na hrvatskom i 
engleskom jeziku te adresu. 



 
Prvu nagrada je boravak na Međunarodno skupu Continental European Divission of 

IADR CED/IADR u Beču, Austrija od 21. do 23. rujna 2017., studentsku kotizaciju za 
kongres, putne troškove i tri noćenja s doručkom u jednom od hotela s trima zvjezdicama).  
 

Druga nagrada i treća nagrada su prigodni poklon paketi Colgate-a. 
Nagrade mogu dobiti studenti koji svoj rad pripreme prema uvjetima natječaja u zadanome 
roku i čiji radovi budu pozitivno ocijenjeni od recenzenata.  
 

Nadzor nad cijelim postupkom, od zaprimanja radova, ocjene te razvrstavanja prema 
izvrsnosti, obavljat će Povjerenstvo sastavljeno od nastavnika Stomatološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i predstavnika Colgate-Palmolive Adria d.d. 
 
 
U Zagrebu, 1. ožujka 2017. 


