Na podlagi 96. člena Pravil o organiziranosti in delovanju FMF je Senat UL FMF na seji 12. 4.
2017 sprejel:

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU FAKULTETNIH PREŠERNOVIH NAGRAD IN NAGRAD FRANCA MOČNIKA
ŠTUDENTOM1 FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN FIZIKO UNIVERZE V LJUBLJANI

l. člen
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FMF) vsako leto ob
obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna podeljuje fakultetne Prešernove nagrade (v nadaljevanju:
Prešernove nagrade) in nagrade Franca Močnika svojim študentom. S podeljevanjem nagrad UL
FMF spodbuja raziskovalno in strokovno delo svojih študentov. Nagrade podeljuje dekan UL FMF
praviloma v mesecu decembru.

2. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in merila za ocenjevanje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih del,
s katerimi se študentje na predlog mentorja potegujejo za fakultetne Prešernove nagrade in
nagrade Franca Močnika ter opredeljuje pristojnosti Komisije za Prešernove nagrade UL FMF pri
izboru kandidatov za univerzitetno Prešernovo nagrado ter postopke za izbor.

3. člen
(kdo lahko kandidira)
Za podelitev Prešernovih nagrad študentom UL FMF lahko kandidirajo študentje I. in II. stopnje
-

-

s svojimi diplomskimi in magistrskimi deli, ki so ob zagovoru prejela oceno odlično in
presegajo redne študijske zahteve; dela morajo biti zagovorjena in ocenjena v obdobju od
11. septembra preteklega leta do vključno 30. septembra tekočega leta,
z drugimi svojimi znanstveno-raziskovalnimi ali strokovnimi deli z izkazano odličnostjo
(npr. sprejetje članka v recenzirani reviji), ki so nastala v času študija in so kot taka bila
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zaključena v obdobju od 11. septembra preteklega leta do vključno 30. septembra
tekočega leta.
Za nagrado Franca Močnika se lahko potegujejo študentje s svojimi odlično ocenjenimi
magistrskimi deli na študijskem programu pedagoška matematika.
Zaključna dela morajo biti napisana v pravilnem slovenskem strokovnem jeziku oziroma tujem
jeziku, če je bilo študentu odobreno pisanje v tujem jeziku.
Dela, ki so bila na UL že nagrajena, ne morejo biti predložena za fakultetne Prešernove nagrade
ali nagrado Franca Močnika.

4. člen
(število nagrad)
UL FMF podeli največ 6 fakultetnih Prešernovih nagrad in 1 nagrado Franca Močnika, pri tem pa
skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana dela z vseh študijskih področij. O izjemah
sklepa Senat UL FMF.

5. člen
(postopek vložitve predloga)
Mentor vloži predlog za nagrado skupaj z utemeljitvijo v tajništvo fakultete s pripisom »Za
Komisijo za Prešernove nagrade študentom UL FMF« (v nadaljevanju: komisija) najkasneje do 1.
oktobra tekočega leta, študent pa mora do 1. oktobra oddati delo v tajništvo fakultete v dveh
tiskanih izvodih in v elektronski obliki - s pripisom »Za Komisijo za Prešernove nagrade
študentom UL FMF«.

6. člen
(komisija)
Komisija šteje štiri člane iz vrst visokošolskih učiteljev (dva s fizikalnega in dva z matematičnega
področja). Člane komisije imenuje Senat UL FMF na predlog ZPS oddelkov. Mandatna doba je eno
leto z možnostjo ponovne izvolitve. Imenovani člani komisije v času svojega mandata ne morejo
sodelovati kot mentorji tistih del, ki so predložena za nagrade.
Predsednika in namestnika izberejo člani komisije izmed sebe na prvi konstitutivni seji. Seje
sklicuje in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seja je sklepčna,
če je navzočih več kot polovica članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov
komisije.
V kolikor mentor, ki je član komisije za Prešernove nagrade, presodi, da je delo študenta, kateremu
je mentor, takšne kvalitete, da bi lahko študent z njim kandidiral za Prešernovo nagrado, lahko
mentor odstopi kot član Komisije in na ta način študentu omogoči kandidiranje. V tem primeru
Senat UL FMF v roku enega tedna imenuje novega člana komisije, in sicer za čas, za katerega je bil
prvotno imenovan član, ki je podal odstop.

7. člen
(ocenjevanje in izbor)
Vsako predlagano delo ocenita dva visokošolska učitelja, imenovana s strani komisije, ki v 15 dneh
od prejetega predloga predložita pisno oceno (lahko tudi skupno). Komisija obravnava vsa
predložena dela in recenzije ocenjevalcev ter do 30. oktobra izbere nagrajence. O rezultatih se
obvesti vse kandidate.

8. člen
(merila za ocenjevanje)
Merila za ocenjevanje predloženih del, ki omogočajo razmejevanje opravljenega dela od običajnih
študijskih nalog, so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
znanstvena odličnost ali 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 (morebitna
objava v znanstveni ali strokovni literaturi) in
7. sposobnost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.
Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci razumno prilagodijo posebnostim ocenjevanega
dela.
9. člen
(oddaja nagrajenih del)
Nagrajena dela morajo kandidati oddati v tajništvo fakultete do 15. novembra v dveh knjižnih
izvodih (študentje IŠRM v treh izvodih). En knjižni izvod se po podelitvi nagrad vrne nagrajencu,
drugi knjižni izvod pa ostane v knjižnici (pri študentih IŠRM gre tretji izvod v knjižnico FRI). V
vseh izvodih je vpisano, da je bilo delo nagrajeno s Prešernovo nagrado za študente UL FMF
oziroma z nagrado Franca Močnika, s podpisom dekana in predsednika komisije, pečatom in
datumom podelitve.

10. člen
(nagrada)
Nagrajenec prejme diplomo in denarno nagrado. Diplomo podpišeta dekan in predsednik komisije. Denarna nagrada znaša 2/3 univerzitetne nagrade. Nagrajenec prejme tudi 35 EUR bruto
nadomestila za tehnično izvedbo vsakega zahtevanega izvoda dela.

11. člen
Fakulteta javno objavi imena nagrajencev, naslove njihovih del ter mentorje. Če nagrajenec svoje
delo naknadno objavi, mora navesti, da je bilo nagrajeno s Prešernovo nagrado za študente UL
FMF z oziroma nagrado Franca Močnika.

12. člen
Sredstva za Prešernove in nagrade Franca Močnika študentom se vsako leto predvidijo v
finančnem načrtu UL FMF v okviru sredstev za izvajanje pedagoške dejavnosti.

13. člen
(izbor predloga za univerzitetno nagrado)
Komisija iz 6. člena tega pravilnika je pristojna tudi za obravnavo in oblikovanje predlogov
fakultete za univerzitetne Prešernove nagrade študentom. Pri tem komisija spoštuje postopek in
roke, ki jih določa univerzitetni pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL.
Kandidirajo lahko študentje s svojimi samostojnimi deli, ki so bila v smislu 3. člena izdelana v
preteklem ali v tekočem koledarskem letu do vključno 10. septembra. Postopek poteka v skladu s
5., 7. in 8. členom tega pravilnika, le da je predloge potrebno vložiti do 10. septembra.
Ne glede na določbe 4. člena fakultetno Prešernovo nagrado prejme tudi kandidat, čigar delo je UL
FMF predlagala za univerzitetno Prešernovo nagrado, pa za nagrado ni bilo izbrano.

14. člen
Ta pravilnik razveljavlja Pravilnik o podeljevanju fakultetnih Prešernovih nagrad študentom
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, ki ga je Senat UL FMF sprejel na seji 12. 12.
2012 in dopolnil na seji 14. 10. 2015 in Pravilnik o podeljevanju nagrad Franca Močnika, ki ga je
senat UL FMF sprejel na seji 11. junija 1997 in dopolnil na seji 14. novembra 2001.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat UL FMF.

V Ljubljani, dne 12. 4. 2017

Senat UL FMF:
predsednik Senata,
prof. dr. Petar Pavešić

