Na podlagi 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije
ter skladno s 37. členom Pravil fakultete je Senat UP FHŠ na svoji 20. redni seji dne 19. 9.
2019 s p r e j e l

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH
FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

I.

Splošne določbe
1. člen

Ta pravilnik določa vrste nagrad in priznanj, njihovo število, pogoje za podelitev, postopek
izbora kandidatov in druga vprašanja povezana z nagradami in priznanji Fakultete za
humanistične študije UP (v nadaljevanju: fakulteta). V tem pravilniku uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Fakulteta podeljuje naslednje nagrade in priznanja:
1) Bartolova nagrada za visokošolskega učitelja;
2) Bartolova nagrada za znanstveno odličnost;
3) Bartolova nagrada za študenta;
4) Bartolovo priznanje za študenta;
5) Bartolova plaketa prijateljem fakultete »PRO AMICIS FACULTATIS«.
3. člen
O podelitvi nagrad in priznanj fakultete odloča Senat fakultete na predlog komisij.
Komisijo za izbor kandidatov za nagrade in plaketo iz prve, druge in pete alineje 2. člena
tega pravilnika sestavlja pet članov iz vrst visokošolskih učiteljev ali znanstvenih delavcev
različnih znanstvenih disciplin. Dekan fakultete je član komisije po položaju. Komisijo
imenuje Senat fakultete enkrat letno. Komisiji predseduje dekan.
Komisijo za izbor kandidatov za nagrade in priznanja iz tretje in četrte alineje 2. člena
tega pravilnika sestavlja pet članov, in sicer prodekan za študentske zadeve fakultete, ki
je član komisije po položaju, trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, znanstvenih delavcev ali raziskovalnih sodelavcev različnih znanstvenih
disciplin in predstavnik študentov, ki ga predlaga Študentski svet fakultete. Komisijo
imenuje Senat fakultete enkrat letno. Komisiji predseduje prodekan za študentske zadeve.
Član komisij iz drugega in tretjega odstavka ne more biti hkrati kandidat za nagrado ali
mentor dela, ki je kandidirano za nagrado. V tem primeru se po odpiranju kandidatur in
ugotovitvi navzkrižja interesa zaključi sejo komisije ter imenuje novega člana komisije.
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4. člen
Na podlagi tega pravilnika dekan fakultete enkrat letno pozove upravičence, da
posredujejo predloge kandidatov za nagrade in priznanja, ki so opredeljena v tem
pravilniku.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji v roku 25 dni od poziva k predlaganju kandidatov.
5. člen
Komisiji na prvi seji pregledata prispele predloge s stališča pravočasnosti oddaje, odpreta
vloge in pregledata popolnost vlog ter ugotovita, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za
podelitev nagrade oz. priznanja. Člani komisije šele po odprtju vlog na seji dobijo gradivo
v pregled. Člani komisije lahko o vlogah odločajo na prvi seji. V kolikor je gradiva veliko,
se lahko člani komisij dogovorijo, da bodo o prispelih predlogih odločali na drugi seji ter
določijo datum seje. Na sejah komisij se vodi zapisnik.
Komisiji posredujeta ustrezni predlog za podelitev nagrade oz. priznanja v potrditev
Senatu fakultete.
Če je komisiji posredovan samo en predlog kandidata, se ga posreduje Senatu fakultete v
potrditev, če je zanj glasovala večina vseh članov komisije.
Če je komisiji posredovano več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih
kandidatih. Senatu se posreduje v potrditev kandidata, ki doseže najvišje število glasov,
mora pa zanj glasovati večina vseh članov komisije.
Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov, se zanju ali za njih glasuje v drugem
krogu. Senatu fakultete se posreduje predlog kandidata, za katerega je glasovalo največ
članov komisije, hkrati pa mora zanj glasovati večina vseh članov komisije.
V primeru, če se na način iz prejšnjega odstavka ne pride do enega kandidata za nagrado
oz. priznanje, o nagradi oz. priznanju odloči Senat fakultete, pri čemer se v primeru
Bartolove nagrade za študenta en kandidat za nagrado šteje kot en kandidat za vsako
posamezno stopnjo študija.

II.

Bartolova nagrada za visokošolskega učitelja
6. člen

Bartolovo nagrado prejme visokošolski učitelj za izjemne pedagoške in raziskovalne
dosežke ali pomemben prispevek k razvoju umetniške discipline v preteklem študijskem
letu.
Med izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke sodijo kontinuirano doseganje visokih ocen
pri pedagoškem delu, številna mentorstva, objava univerzitetnih in drugih učbenikov,
uspehi in nagrade študentov, skupne objave s študenti, izkazano vključevanje študentov v
raziskovalne in druge projekte, prejem ugledne domače ali mednarodne nagrade ali
priznanja, ugledna članstva v mednarodnih organizacijah ali odmevna organizacija
pedagoškega srečanja nacionalnega oziroma mednarodnega pomena.
7. člen
Predloge za podelitev nagrade iz 6. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika oddelki fakultete oziroma dekan fakultete.
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Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, utemeljitev
predloga s predstavitvijo kandidata z življenjepisom in bibliografijo, druga dokazila o
dosežkih.

III.

Bartolova nagrada za znanstveno odličnost
8. člen

Bartolovo nagrado za znanstveno odličnost prejme visokošolski učitelj ali sodelavec in
znanstveni delavec ali raziskovalni sodelavec za izjemne raziskovalne in razvojne dosežke
ter pomemben prispevek k razvoju znanstvene discipline v preteklem koledarskem letu.
Med izjemne raziskovalne dosežke sodijo kakovostne znanstveno-raziskovalne objave
(objave člankov v revijah, ki jih pokrivajo indeksi SCI, SSCI ali A&HCI, objave člankov v
drugih znanstvenih revijah in objave znanstvenih monografij pri uglednih založbah) in v
katerih se avtor predstavlja kot visokošolski učitelj ali sodelavec in znanstveni delavec ali
raziskovalni sodelavec UP FHŠ, odmevna organizacija znanstvenega srečanja nacionalnega
oziroma mednarodnega pomena. Kot kakovostna objava se štejejo inovativni rezultati
izvirnega znanstveno-raziskovalnega dela, ki pomenijo teoretski (metodološki,
konceptualni) ali vsebinski preboj v slovenski ali mednarodni znanosti in so nacionalno
in/ali mednarodno odmevni.
Med izjemne raziskovalne dosežke štejejo tudi izvirni in inovativni rezultati aplikativnih
raziskav, ki omogočijo kvalitativni preboj v prenosu znanstvenih znanj in spoznanj v
prakso, s poudarkom na doprinosu k razvoju kulturnega in družbenega okolja, v katerem
deluje UP FHŠ, ter so nacionalno in/ali mednarodno odmevni.
9. člen
Predloge za podelitev nagrade iz 8. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika inštituta in oddelki fakultete oziroma dekan
fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, utemeljitev
predloga, predstavitev kandidata z življenjepisom in bibliografijo, druga dokazila o
znanstvenih dosežkih.

IV.

Bartolova nagrada za študenta
10. člen

Bartolovo nagrado prejme študent za izjemne dosežke pri študiju, raziskovalnem ali
umetniškem delu v preteklem študijskem letu.
Med izjemne dosežke sodijo zlasti izjemno kakovostno zaključno, magistrsko ali doktorsko
delo, objava znanstvenega članka oziroma znanstvene monografije oziroma samostojnega
znanstvenega poglavja v mednarodno priznani monografski publikaciji z recenzijo ali
nacionalno ali mednarodno pomembna poustvaritev umetniškega dela ali drug pomemben
strokovni ali znanstveni dosežek.
Podeli se največ ena nagrada za vsako posamezno stopnjo študija.
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11. člen
Zaključna, magistrska in doktorska dela, ki se potegujejo za nagrado na podlagi 10. člena
tega pravilnika, morajo:


presegati raven študijskih zahtev posameznega študijskega programa;



biti izraz kandidatove samostojnosti na znanstveno-raziskovalnem oz. umetniškem
področju;
 pomeniti (skladno s stopnjo dosežene izobrazbe) inovativen prispevek k
obravnavani stroki oz. znanosti;
 in biti tehnično-metodološko ustrezna.
Pri ocenjevanju kandidata se upošteva tudi povprečna ocena študija, ki mora dosegati vsaj
oceno prav dobro (8).
12. člen
Predloge za podelitev nagrade iz 10. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
tretjega odstavka 3. člena mentorji kandidatov, oddelki fakultete oziroma dekan
fakultete.
Podpisan predlog mora vsebovati:







V.

kandidatovo diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo (elektronska verzija na USB
ključku), ali
dokaz o objavi znanstvenega članka oziroma znanstvene monografije oziroma
samostojnega znanstvenega poglavja v mednarodno priznani monografski
publikaciji z recenzijo, ali
dokaz o izjemni poustvaritvi umetniškega dela ali drugem izjemnem strokovnem
dosežku,
strokovno utemeljitev predloga za nagrado s predstavitvijo kandidata,
potrdilo o opravljenih izpitih.

Bartolovo priznanje za študenta
13. člen

Bartolovo priznanje prejme dodiplomski oziroma podiplomski študent, ki je s svojim delom
in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih dejavnosti prispeval k uveljavitvi
fakultete v preteklem študijskem letu.
14. člen
Predloge za podelitev priznanja iz 13. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
tretjega odstavka 3. člena Študentski svet fakultete, oddelki in dekan fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, utemeljitev
predloga s predstavitvijo kandidata.
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VI.

Bartolova plaketa prijateljem fakultete »PRO AMICIS FACULTATIS«
15. člen

Plaketo prijatelja fakultete prejme posameznik oziroma institucija, ki je s svojim javnim
delom izjemno prispeval k razvoju fakultete in javni prepoznavnosti v domačem in
mednarodnem prostoru.
Izjemno javno delo na področju razvoja fakultete pomeni dolgoletno aktivno sodelovanje
pri razvoju in promociji fakultete in njenega dela, podpori njenega študijskega,
raziskovalnega in obštudijskega dela ter aktivne promocije humanističnih načel in vrednot
v domačem in mednarodnem okolju.
16. člen
Predloge za podelitev plakete iz 15. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika oddelki in inštituta fakultete oziroma dekan
fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, utemeljitev
predloga s predstavitvijo kandidata.

VII.

Oblika nagrad in priznanj
17. člen

Listine so oblikovane v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Listine vsebujejo podatke o vrsti nagrade in priznanja, namenu njegove podelitve in
prejemniku le-tega ter druge potrebne podatke, podpiše pa jih dekan.
18. člen
Nagrade in priznanja fakultete se podeljujejo enkrat letno skupaj s podelitvijo diplom v
času Dnevov humanistike.
Rokovnik izvedbe postopkov se določi ob pozivu iz 4. člena tega pravilnika. Datum
podelitve nagrad in priznanj se določi v študijskem koledarju.

VIII.

Prehodne in končne določbe
19. člen

V posameznem letu se podeli eno nagrado in priznanje za vsako kategorijo. Izjemoma se v
določenem letu ne podeli določene nagrade ali priznanja, in sicer če ni podanih predlogov
ali če podani predlogi ne izpolnjujejo zahtev.
V primeru, da je določeno leto utemeljeno izkazana potreba za podelitev večjega števila
posameznih nagrad ali priznanj, lahko Senat fakultete na obrazložen predlog komisije iz
drugega ali tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika spremeni število podeljenih nagrad
ali priznanj za tekoče leto.
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20. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat fakultete. Takrat preneha veljati in se
uporabljati Pravilnik o nagradah in priznanjih UP FHŠ z dne 17. 1. 2019.

Številka: 012-05/2019
Koper, 19. 9. 2019
Dekanja UP FHŠ:
prof. dr. Irena Lazar
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