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ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ИЗ ФОНДА
„Проф. др Љубомир Ћирковић“

Фонд „Проф. др Љубомир Ћирковић“ за доделу награда за најбољи дипломски и
магистарски рад одбрањен у току једне школске године основала је Милица Ћирковић, супруга
покојног професора Љубомира Ћирковића, 1985. године. Након њене смрти доделу награда
преузео је Физички факултет Универзитета у Београду. Како по садашњој организацији наставе на
универзитетима више не постоје дипломски и магистарски радови, у циљу продужења традиције
доделе награда из овог фонда награде се додељују за најбоље мастер и специјалистичке радове.
Конкурс за доделу награда из фонда „Проф. др Љубомир Ћирковић“ расписује се сваке
године на јунској седници Наставно-научног већа Физичког факултета. Предлози за награду
достављају се деканату Физичког факултета од 1. до 30. септембра, при чему предложени могу
бити само они мастер и специјалистички радови који су одбрањени у периоду од 1. септембра
претходне до 31. августа текуће године. Уз образложени предлог, предлагач подноси и сам мастер
односно специјалистички рад. Предлагачи могу бити наставници и истраживачи са Физичког
факултета и Београдског универзитета, а по правилу предлагач је ментор рада.
Одбор за доделу награде делегира, из свог састава, жири за доделу награде. Одлуку о
награди жири доноси већином гласова и доставља је Одбору за доделу награде и декану
најкасније до 7. октобра. Награда се додељује на Дан Физичког факултета 10. октобра, а састоји се
од дипломе и новчаног дела награде.
Одбор за доделу награде чине:
- Проф. Јарослав Лабат, председник
- Проф. Јагош Пурић
- Проф. Милорад Кураица
- Проф. Срђан Буквић
- Проф. Иван Дојчиновић
- Проф. Маја Бурић

Београд, 24.11.2015.

