V skladu z 59. členom Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani, Fakultete za
elektrotehniko, je Senat fakultete na svoji 12. redni seji dne 02. 10. 2014 sprejel ter na svoji 3.
redni seji dne 9. 11. 2017 dopolnil

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH IN NAGRADAH
UNIVERZE V LJUBLJANI
FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

1. člen
Ta pravilnik določa vrste priznanj in nagrad, pogoje, postopek ter obliko priznanj, ki jih za
posamezne izjemne dosežke in pomembne prispevke za celovito in uspešno sodelovanje,
podeljuje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (v nadaljevanju: fakulteta)
poslovnim partnerjem, študentom in sodelavcem fakultete.
2. člen
Fakulteta podeljuje naslednja priznanja in nagrade:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vidmarjevo nagrado za celovito in uspešno pedagoško delo
Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo in za izjemne raziskovalne dosežke
Fakultetno Prešernovo nagrado študentom za izjemne dosežke pri raziskovalnem delu
Dekanovo pohvalo najboljšim študentom
Priznanje fakultete poslovnim partnerjem za celovito in uspešno sodelovanj e
Nagrado sodelavcem fakultete za pomemben prispevek k delovanju fakultete
3. člen

Vidmarjevo nagrado prejmejo na fakulteti zaposleni delavci, kot priznanje za celovito in
uspešno pedagoško delo, vsako leto po en učitelj in po en asistent ter mentor/ji praktičnega
usposabl janja iz gospodarstva, ki so v večletn em obdobju dosegli najboljše uspehe pri
pedagoškem oz. mentorskem delu.
Postopek za izbiro nagrajencev, kriterije za presojo dodelitve m višino nagrade določa poseben
pravilnik o podelitvi Vidmarjevih nagrad.
4. člen
Fakulteta podeljuje vsako leto eno Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo in
Vodovnikovo nagrado za izjemne raziskovalne dosežke s področja elektrotehnike v obdobju
zadnjih štirih let.
Postopek za izbiro nagrajencev, kriterije za presojo dodelitve m višino nagrade določa poseben
pravilnik o podelitvi Vodovnikovih nagrad.

5. člen
Fakultetno Prešernovo nagrado prejmejo študentje za izjemne dosežke pri raziskovalnem delu.

Predlagatelji kandidatov za podelitev Prešernovih nagrad so njihovi mentorji.
Fakultetna komisija za Prešernove nagrade, ki jo sestavljajo štirje člani, dva iz znanstvenoraziskovalne komisije in dva iz študijske komisije, predlaga senatu do 8 del, in sicer do 4 dela,
ki izhajajo iz diplomskih ali strokovnih magistrskih del, in do 4 dela, ki so nastala v okviru
študentskega raziskovalnega dela pred dvigom teme diplomskega ali strokovnega magistrskega
dela.
Dve najboljši deli lahko kandidirata za univerzitetno Prešernovo nagrado.
Višino nagrade predlaga vodstvo fakultete na podlagi informacije o višini nagrade za
univerzitetno Prešernovo nagrado, potrdi pa jo upravni odbor fakultete.
6. člen
Dekanovo pohvalo prejmejo najboljši študentje v posameznem letniku s povprečno oceno
praviloma vsaj 9,8 in sprotno opravljenimi študijskimi obveznostmi. Predlog kandidatov določi
študijska komisija.

Dekanova pohvala je svečana listina, ki jo podpiše dekan. Poleg dekanove pohvale prejmejo
najboljši študentje tudi praktično nagrado.
7. člen
Priznanje fakultete poslovnim partnerjem prejmejo organizacije za celovito in uspešno
poslovno sodelovanje, ki je pomembno prispevalo k dosežkom fakultete na pedagoškem,
znanstveno-raziskovalnem ali strokovnem področju.

Predloge za priznanja poslovnim partnerjem lahko podajo dekan, tajnik, prodekani, predstojniki
kateder ali predstojniki laboratorijev. O predlogih kandidatov predhodno odloča upravni odbor
fakultete.
Priznanje fakultete poslovnim partnerjem je svečana listina , ki jo podpiše dekan.
8. člen
Nagrado sodelavcem fakultete prejmejo zaposleni delavci, ki so v obdobju od 1. oktobra do
30. septembra s svojim delom pomembno prispevali k boljšemu delovanju fakultete.

Predlagatelji kandidatov za podelitev nagrad sodelavcem fakultete so lahko dekan, tajnik,
prodekani, predstojniki kateder ali predstojniki laboratorijev. Predlogi morajo biti pisni in
utemeljeni. O predlogih kandidatov predhodno odloča vodstvo fakultete, ki tudi predlaga višino
nagrade. Višino nagrade potrdi upravni odbor fakultete.
9. člen
Senat fakultete odloča o vseh predlogih kandidatov za priznanja in nagrade iz 2. člena tega
pravilnika vsako leto praviloma na novembrski seji.

1O. č1en
Fakultetna priznanja in nagrade se praviloma podeljujejo na svečani prireditvi fakultete ob
Tednu Univerze v Ljubljani.
11. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen senat fakultete.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme senat fakultete in je objavljen
na spletni strani fakultete.

Prof. dr. Gregor Dolinar
dekan

V Ljubljani, 09. 11. 2017

