
 

                 

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2016/17 najkasneje 
do ponedeljka 10. julija 2017. Dela (s prilogami) oddajo v Študentskem referatu 
(Aškerčeva 9, visoko pritličje - desno, soba štev. 1). 

V natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo (do zaključene 2. bolonjske 
stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija): 

- raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA in so bile 
izdelane in oddane v pregled do 10.7. tekočega leta. 

- diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na 
UL FFA, ki so bile do 10.7. tekočega leta ocenjene z zaključno oceno: odlično. 

Navodila za oddajo prijave: 

- dela morajo biti predložena v dveh knjižnih izvodih in v elektronski obliki 
(na CD-ju, samo za branje). Deli morata biti vezani v črn skaj, velikost A4, na 
ovitku besedilo (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek 
avtorja, kraj in letnica); notranja stran je tej enaka, le da je pod imenom in 
priimkom avtorja besedilo:  
»Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih 
nagrad študentom, pod mentorstvom………………« Za notranjo stranjo mora 
biti povzetek vsebine v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela v 
angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi 
kazalo. 

- povzetek predlaganega dela (v word obliki na posebnem CD-ju), 
- navedeno naj bo tudi področje, v katerega delo sodi. Po Pravilniku UL so 

področja naslednja: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, 
biomedicina, družboslovje, humanistika in izobraževanje. 

- če je kandidat (so)avtor članka/ov iz dela, ki da predlaga za Prešernovo 
nagrado UL, mora priložiti še fotokopije članka/ov, 

- biografijo, 
- ime in priimek ter naslov, število TRR in davčno številko. 

Mentor je lahko redni ali izredni profesor ali docent oz. ima tem nazivom ustrezni 
znanstveni naziv na UL. 

Pri pisanju del morajo kandidati dosledno upoštevati navodila za pisanje nalog 
za Prešernove nagrade UL. Na spletni strani UL: https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_
pravilniki/2017052315013989/ je objavljen Pravilnik o podeljevanju Prešernovih  
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nagrad študentom Univerze v Ljubljani in Poslovnik o delu Komisije za Prešernove 
nagrade študentom Univerze v Ljubljani.  

Kandidati morajo biti striktno pozorni na napake, tako tiskarske, slovnične, v 
nomenklaturi..., predvsem v naslovu oz. na naslovnici (ni npr. mag. delo ampak 
pravilno - delo za Prešernovo nagrado...) itd. Na UL ne smemo poslati dela, za 
katerega bi vedeli, da je/so v njem napaka/e! Tudi če komisija opazi napako/e 
naknadno, delo vrnemo in mora to kandidat(mentor) popraviti oz. urediti! 
 

Kandidati bodo o izboru za Prešernovo nagrado obveščeni najpozneje v drugi 
polovici meseca novembra. 

 

Podelitev nagrad poteka v Tednu Univerze v Ljubljani. 
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