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Na podlagi 249. čl. Statuta UL je Senat UL FFA na seji dne, 18.1.2013 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH 
ŠTUDENTOM IN MLAJŠIM RAZISKOVALCEM NA UL FFA 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom so določene vrste nagrad in priznanj, ki jih fakulteta podeljuje mlajšim 
raziskovalcem in študentom prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na 
FFA, pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za pridobitev nagrade oz. priznanja, postopek 
za njihovo podeljevanje ter postopek za oblikovanje predloga UL FFA za univerzitetne 
Prešernove nagrade. 
 
 

2. člen 
Fakulteta vsako leto podeljuje: 
-  Dekanove nagrade mlajšim raziskovalcem, 
- Prešernove nagrade fakultete za najboljša znanstveno-raziskovalna dela študentom 

prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov, 
- Priznanja in pohvale fakultete najboljšim študentom prvostopenjskih in drugostopenjskih 

študijskih programov 
 
Nagrade, priznanja in pohvale so praviloma podeljene na prireditvi Raziskovalni dan UL FFA v 
tednu univerze. 
 
Fakulteta v skladu s tem pravilnikom vsako leto oblikuje predlog kandidatov z UL FFA za 
univerzitetne Prešernove nagrade. 
 
 
II. DEKANOVE NAGRADE MLAJŠIM RAZISKOVALCEM  
 

3. člen 
Dekanovo nagrado za 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. 
 
Nagrajence določi dekan. Podeljenih je praviloma do 5 nagrad letno.  



 

Nagrada sestoji iz listine (plakete) in materialne nagrade. Materialna nagrada je lahko denarna 
ali knjižna. 
 
 
III. PREŠERNOVE NAGRADE 
 

4. člen 
Natečaj za univerzitetne Prešernove nagrade za študente razpisuje UL, za fakultetne 
Prešernove nagrade pa UL FFA. 
 
Postopke v zvezi z oblikovanjem predloga za univerzitetne nagrade in izborom del za nagrade 
fakultete vodi Odbor za Prešernove nagrade (v nadaljevanju: odbor). 
 
 

5. člen 
Sklep o razpisu za podelitev Prešernovih nagrad za naslednje leto sprejme odbor v mesecu 
decembru. V razpisu mora biti navedeno število razpisanih nagrad, pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati prijavljene naloge, in rok za oddajo del. 
 
 

6. člen 
V natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo: 

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

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

 
 

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

8. člen 

Odbor prijavljene naloge strokovno oceni in jih uvrsti v rang. Vsa dela obravnava 

enakopravno. 
 
Za ocenjevanje nalog se upoštevajo naslednji parametri: 

- raziskovalna vrednost 
- obseg eksperimentalnega dela 
- izvirnost 
- oblika 
- uporaba slovenskega jezika 
- objava dela v članku 

 
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 prvega kvartila, 8 točk za 2. kvartil, 6 točk 



 

za tretji in 4 točke za četrti kvartil. Isti članek lahko uveljavlja smo 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. 
 
 

9. člen 
Najvišje uvrščene naloge na rang lestvici iz 8. člena odbor posreduje 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 
nagrado. Fakultetno nagrado prejmejo tudi naloge, ki so na rang lestvici uvrščene za temi 
nalogami do popolnitve števila razpisanih nagrad. 
 
 

10. člen 
UL FFA podeli največ 5 fakultetnih Prešernovih nagrad. 
 
O nagrajencih, ki prejmejo Prešernovo nagrado fakultete, odbor obvesti dekana in senat 
fakultete. 
 
 

11. člen 
Za vsa vprašanja z zvezi s podeljevanjem Prešernovih nagrad fakultete, ki s tem pravilnikom 
niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika in drugih aktov UL, ki 
urejajo podeljevanje Prešernovih nagrad študentom UL. 
 
 
IV. PRIZNANJA FAKULTETE: 
 

12. člen 
Vrste priznanj so: 

a) PRIZNANJE FAKULTETE je priznanje, ki ga 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 8,75 ali več. 

 
Priznanje fakultete sestoji iz listine (plakete) in materialne nagrade. Materialna nagrada se 
podeli v knjižni obliki ali v gotovini; 

 
b) POHVALA FAKULTETE je priznanje, ki ga prejmejo najboljši študenti posameznega letnika. 
 

Pogoja za pridobitev tega priznanja sta tekoče študijsko napredovanje (brez pavziranja ali 
ponavaljanja letnika) in povprečna ocena 8,75 ali več pri vseh študijskih obveznostih v 
obravnavanem letniku, ne glede na pogoje za napredovanje v višji letnik. Pohvala fakultete 
sestoji iz listine (plakete). 



 

Postopek podeljevanja 

 
13. člen 

Pri ugotavljanju upravičenosti za prejem priznanja ali pohvale se upoštevajo študijske 
obveznosti, opravljene do vključno 30. septembra tekočega leta. 
Listo nagrajencev pripravi študentski referat, potrdi pa prodekan za študijsko področje. 
 
 
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOCBE 
 

15. člen 
Fakulteta predvidi sredstva za podelitev priznanj z letnim finančnim načrtom. 
 
Fakulteta vodi evidenco prejemnikov nagrad in priznanj. 
 
 

16. člen 
Ta pravilnik prične veljati po osmih dneh od sprejema, uporabljati pa se prične za študijsko 

leto 2012/13. 

 
Z dnem ko prične veljati ta pravilnik preneha veljati Pravilnik o nagradah in priznanjih 
študentom UL FFA z dne, 15.2.2001 in 21.12.2001. 
 
 
 
 
 
 
         Prof. dr. Borut Božič, l.r. 
                  Dekan UL FFA 
 
 


