Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva cesta 7, Ljubljana

Na podlagi 174. čl. Statuta UL in 4. alineje 1. odstavka 85. člena Pravil o organizaciji in delovanju UL FFA je
Senat UL FFA na seji dne 10. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH UL FFA

I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom so določene vrste nagrad in priznanj, ki jih podeljuje fakulteta, postopek in pogoji za
podelitev.
Pravilnik delno določa tudi postopek za oblikovanje predloga kandidatov UL FFA za univerzitetne
Prešernove nagrade.
V tem pravilniku zapisani izrazi v moškem spolu veljajo za oba spola.

II. Postopek podeljevanja
2. člen
Postopek za podelitev nagrad in priznanj iz 3. člena pravilnika vodi in koordinira Komisija za nagrade in
priznanja UL FFA.
Komisija postopek za nagrade in priznanja iz 1. do 4. točke 3. člena začne s pisnim javnim pozivom za
zbiranje predlogov, ki ga v prvem tednu meseca oktobra objavi na spletni strani FFA in ga posreduje
vodstvu fakultete, predstojnikom organizacijskih enot in ŠS. Rok za oddajo predlogov je najmanj dva
tedna.
Komisija obravnava predloge za podelitev fakultetnih nagrad in priznanj, ki prispejo do roka in
dokumentacija ustreza razpisnim pogojem.
Komisija pripravi predlog prejemnikov nagrad in priznanj za odločanje na seji senata v mesecu novembru.
Predloge za Dekanove nagrade mlajšim raziskovalcem iz 7. člena odstopi v odločanje dekanu, ki senatu
sam posreduje predlog nagrajencev za novembrsko sejo.
Postopek za podelitev Prešernovih nagrad fakultete komisija začne ob razpisu postopka za podelitev
Prešernovih nagrad UL in ga vodi hkrati in skladno z 8. členom tega pravilnika.
Fakulteta podeli nagrade in priznanja na svečani prireditvi Raziskovalni dan UL FFA v tednu Univerze.
Komisija vodi postopke za oblikovanje predloga kandidatov z UL FFA tudi za vse vrste nagrad in priznanj,
ki se podeljujejo na predlog fakultete.

III. Vrste nagrad in priznanj
3. člen
Fakulteta lahko vsako leto podeli naslednje nagrade in priznanja:
1) Priznanje delavcu fakultete za življenjsko delo
2) Priznanje delavcu fakultete za izjemne rezultate
3) Priznanje zunanjemu sodelavcu ali poslovnemu partnerju
4) Dekanova nagrada mlajšemu raziskovalcu za raziskovalni dosežek
5) Prešernova nagrada fakultete
6) Priznanje študentom za izjemne dosežke
7) Priznanja in pohvale najboljšim študentom prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov

1. Priznanje delavcu fakultete za življenjsko delo
4. člen
Priznanje prejme delavec fakultete za več kot dvajsetletno prizadevno delo na fakulteti, s katerim je
prispeval k strategiji, znanstvenemu napredku, inovacijam, ugledu ali dobremu poslovanju fakultete.
Priznanje vsebuje svečano listino, ki jo podpiše dekan, in knjižno nagrado.
Predloge z obrazložitvijo lahko dajo dekan, prodekani, tajnik fakultete in predstojniki kateder oziroma
inštituta.
Podeljena so do 3 priznanja na leto.

2. Priznanje delavcu fakultete za izjemne rezultate pri delu
5. člen
Priznanje prejme delavec fakultete za enkratne izjemne rezultate, s katerimi je pomembno prispeval k
napredku znanstvenega, pedagoškega ali strokovno organizacijskega področja fakultete.
Priznanje vsebuje svečano listino, ki jo podpiše dekan, in knjižno nagrado.
Obrazložene predloge nagrajencev lahko dajo dekan, prodekani, tajnik fakultete in predstojniki kateder
oziroma inštituta.
Podeljena so do 3 priznanja na leto.
3. Priznanje zunanjemu sodelavcu ali poslovnemu partnerju
6. člen
Priznanje zunanjemu sodelavcu oziroma poslovnemu partnerju prejme fizična ali pravna oseba za
trajnejše celovito in uspešno sodelovanje, ki je prispevalo k dosežkom ali ugledu fakultete na pedagoškem,
raziskovalnem ali drugem področju.
Priznanje je svečana listina, ki jo podpiše dekan.
Obrazložene predloge dobitnikov priznanj lahko dajo dekan, prodekani, tajnik fakultete in predstojniki
kateder oziroma inštituta.
Podeljena so do 3 priznanja na leto.
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4. Dekanove nagrade mlajšemu raziskovalcu za izjemni raziskovalni dosežek
7. člen
Dekanovo nagrado za izjemni znanstveni dosežek lahko prejme mlajši raziskovalec za objavljen članek, če:
- je prvi ali vodilni avtor izvirnega znanstvenega članka, objavljenega v reviji z visokim faktorjem vpliva
ali v reviji, ki sodi med zgornjih 10 % revij s posameznega področja,
- je v članku iz 1. alineje fakulteta navedena kot sodelujoča institucija,
- je v delovnem razmerju na fakulteti, ali je študent študijskega programa fakultete oziroma ene od
njenih smeri na doktorskem programu Biomedicina.
Posameznik lahko prejme nagrado samo enkrat in najkasneje v času dveh let po zagovoru doktorata.
Nagrada sestoji iz svečane listine in materialne nagrade. Materialna nagrada je lahko denarna ali knjižna.
Sklep o podelitvi nagrade sprejme dekan na predlog prodekana za raziskovalno področje.
Podeljenih je do 5 nagrad letno.

5. Prešernove nagrade fakultete
8. člen
Komisija začne postopek z razpisom za podelitev Prešernovih nagrad fakultete hkrati, ko je sprožen
postopek za podelitev Prešernovih nagrad UL. V razpisu določi število nagrad, ki bodo podeljene v
tekočem letu.
Komisija imenuje skupino ocenjevalcev, v kateri sta poleg članov komisije po dva predstavnika iz vsake
katedre. Predsednik komisije je dolžan zagotoviti korektnost postopka ocenjevanja.
Sklep o nagrajencih sprejme komisija in z njim seznani senat.

9. člen
Za vodenje postopka in izbor nagrajencev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe
pravilnika in drugih aktov UL, ki veljajo za podelitev Prešernovih nagrad UL.

10. člen
V natečaju za Prešernove nagrade UL in UL FFA lahko konkurirajo:
a) raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA, in so bile izdelane in oddane v pregled
do 10. julija tekočega leta
b) diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile do
10. julija tekočega leta ocenjene z zaključno oceno odlično

11. člen
Pri pisanju del morajo kandidati dosledno upoštevati navodila za pisanje nalog za Prešernove
UL.

nagrade
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12. člen
Komisija prijavljene naloge oceni in jih rangira. Vsa dela obravnava enakopravno.
Merila za ocenjevanje predlaganih del za nagrade so:
- jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez
- znanstvena odličnost in uporabna vrednost
- širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe
- poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju
- razčlenjevalna temeljitost
- samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (objava članka)
- zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.
Če je objavljen članek iz predlagane naloge v reviji s faktorjem vpliva in je kandidat soavtor, potem dobi
pri ocenjevanju 10 točk, če je članek iz prve četrtine revij za področje naloge, 8 točk za drugo četrtino, 6
točk za tretjo in 4 točke za četrto četrtino. Isti članek lahko uveljavlja samo en kandidat. Če so rezultati iz
predlaganega dela uporabljeni pri mednarodni patentni prijavi, dobi kandidat 4 točke, in če so rezultati
vključeni v podeljen mednarodni patent, dobi kandidat 6 točk.
13. člen
Komisija najbolje razvrščene naloge uvrsti na natečaj za univerzitetne Prešernove nagrade. Pri tem
upošteva pogoje iz razpisa UL o možnem številu prijav po področjih, tako da kandidira ustrezno število
najvišje uvrščenih nalog s posameznega področja.
Vse naloge iz prvega odstavka, ki ne prejmejo univerzitetne nagrade, prejmejo fakultetno Prešernovo
nagrado. Fakultetno nagrado prejmejo tudi naloge, ki so na rang lestvici uvrščene za temi nalogami, do
popolnitve števila razpisanih nagrad.
14. člen
Podeljenih je do 5 Prešernovih nagrad fakultete na leto.
6. Priznanje študentom za izjemne dosežke
15. člen
Priznanje prejme študent ali skupina študentov fakultete, ki s svojim delovanjem na strokovnem,
organizacijskem ali drugem področju doprinesejo k ugledu študentov in diplomantov Fakultete za
farmacijo ter njeni prepoznavnosti.
Priznanje vsebuje svečano listino, ki jo podpiše dekan.
Obrazložen predlog prejemnikov lahko dajo Študentski svet, dekan ali prodekani. Podeljenih je do 5
priznanj na leto.

7. Priznanja in pohvale študentom:
16. člen
Vrste priznanj so:
a) Priznanje fakultete prejmejo absolventi, ki so v času študija tekoče napredovali (niso pavzirali, ali
ponavljali letnika) ter pri vseh študijskih obveznostih (razen diplome), opravljenih najkasneje v obdobju
enega leta od vpisa absolventskega staža, dosegli povprečno oceno 9,00 ali več. Priznanje fakultete
sestoji iz listine in materialne ali knjižne nagrade.
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b) Pohvala fakultete je priznanje, ki ga prejmejo najboljti ttudenti posameznega letnika.
Pogoja za pridobitev tega priznanja sta tekote ttudijsko napredovanje (brez pavziranja all ponavljanja
letnika) in povpredna ocena 9,00 au i vet pri vseh ttudijskih obveznostih v obravnavanem letniku, ne
glede na pogoje za napredovanje v vitji letnik. Pohvala fakultete sestoji iz listine.

den
Pri ugotavljanju upravieenosti za prejem priznanja all pohvale se upottevajo ttudijske obveznosti
(povpreeje ocen), zakljudene do vkljueno 30. septembra tekotega leta.
Predlog prejemnikov posreduje senatu prodekan za ttudijsko podroaje v potrditev na novembrsko sejo.

IV. PREHODNE IN RONNE DOLOCBE
den
Fakulteta zagotovi sredstva za materialne nagrade v okviru letnega finanenega naerta.
Fakulteta vodi evidenco prejemnikov nagrad in priznanj.

den
Ta pravilnik zaene veljati z dnem sprejema, uporablja pa se ad Ktudijskega leta 2017/2018 dalje.
Z dnem, ko zaene veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o nagradah in priznanjih ttudentom UL FFA
z dne 18. 1.2013.

Prof. dr. irena Mlinarie-Ratean
predsednica Senata UL FFA
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