Na podlagi 236. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Biotehniške fakultete na 4. seji
dne 2.7.2001 sprejel in na 7. seji dne 10.12.2001, na 1. seji dne 5.11.2012 ter na 10. seji
4.11.2013 spremenil
PRAVILA O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM BIOTEHNIŠKE
FAKULTETE
1. člen
Biotehniška fakulteta (v nadaljevanju: fakulteta) s podeljevanjem Prešernovih nagrad
študentom fakultete (v nadaljevanju: nagrade) spodbuja znanstveno-raziskovalno in
umetniško dejavnost študentov do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe.
2. člen
Ta pravila določajo postopek in merila za razpis tem, sprejem in ocenjevanje del ter organe
in njihove pristojnosti v postopku za podeljevanje nagrad.
3. člen
Teme določi Komisija za študije prve in druge stopnje (v nadaljevanju: komisija fakultete) z
razpisom na predlog oddelkov oz. študijev fakultete. Obrazloženi predlogi tem morajo biti
predloženi komisiji najpozneje do 10. oktobra.
Obrazložitev predloga vsebuje: ime in priimek mentorja, kratko oznako vsebinske usmeritve
dela in znanstveno aktualnost dela. Mentor je lahko samo habilitirani redni ali izredni profesor
ter docent oz. oseba, ki ima ustrezni znanstveni naziv pridobljen na Univerzi v Ljubljani.
4. člen
Razpis za prihodnje leto se objavi vsako leto 3. decembra, ob obletnici Prešernovega rojstva.
Teme z navedbo mentorjev in s kratkimi vsebinskimi obrazložitvami, se objavijo na oglasnih
deskah oddelkov oz. študijev fakultete. Ista tema se praviloma lahko razpiše največ dvakrat.
Razpis vsebuje tudi rok, do katerega morajo biti dela oddana in pogoje, ki jih določajo ta
pravila.
5. člen
Za nagrado se lahko poleg del iz prejšnjega člena, potegujejo tudi diplomska, magistrska in
druga dela, ki so bila izdelana v preteklem študijskem letu, vključno s septembrom
študijskega leta pred njim. Predlagana dela naj ustrezajo vsem merilom za ocenjevanje ter
so predložene po predpisanem postopku. V vsakem primeru študenti izberejo temo v
sodelovanju z mentorjem, ki redno spremlja njihovo delo.

6. člen
Komisija fakultete podeli največ 9 nagrad.

Oddelki in študija fakultete lahko za svoje študijske programe predlagajo po eno delo ne
glede na stopnjo študijskega programa.
Oddelki in študija fakultete lahko za podelitev nagrade predlagajo dela nebolonjskih
univerzitetnih študijskih programov in nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih
programov, ki so bila zaključena do konca študijskega leta 2015/2016.
Poleg del iz prvega in drugega odstavka, prejme nagrado fakultete tudi delo, ki ga je
fakulteta predlagala za podelitev Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani, pa ni bilo
nagrajeno.
7. člen

Nagrada se podeli tistim delom, ki so izdelana v času do zaključka druge bolonjske stopnje in
predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne
študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini. Pri tem je treba
upoštevati tudi uporabnost dela v praksi in pomen za znanost.
8. člen

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja:
-

širina in poglobljenost teoretske podlage ter metodološka zahtevnost,
poznavanje domače in dostopne tuje literature,
razčlenjevalna temeljitost,
samostojnost, prodornost, izvirnost, opaznost in ustvarjalnost raziskave,
zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.

Umetniška dela pa naj bi bila ocenjena glede na:
-

vsebino,
izraz,
ustvarjalno izvirnost in opaznost v slovenski kulturi.

Navedena merila omogočajo tudi razmejevanje opravljenega dela od običajnih študijskih
nalog. Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci razumno prilagodijo posebnostim
ocenjevanega dela.

9. člen

Vsak študent lahko dobi v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe eno
samo nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

10. člen

Študenti predložijo dela, s katerimi želijo kandidirati za nagrado, vsako leto najpozneje do 30.
septembra na matičnem oddelku oz. študiju. Delo strokovno ocenita dva visokošolska
učitelja, ki ju določi senat oddelka, ali po njegovem pooblastilu njegovo delovno telo,
pristojno za študijske zadeve, oz. kolegij študija. Mentor kot ocenjevalec dela ne more
sodelovati. Ocenjevalca izročita ocenjena dela organu, ki ju je imenoval, ta pa predlaga
največ eno delo ne glede na stopnjo študija komisiji fakultete, najkasneje do 20. oktobra.
Delo mora biti obvezno opremljeno v skladu z »Navodili za oblikovanje pisnih diplomskih in
podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti«. Delo je treba oddati v enem izvodu.
11. člen

Nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva slovesno podeljuje dekan fakultete.
12. člen

Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.
13. člen

Komisija fakultete poskrbi, da se v Objavah Univerze v Ljubljani objavijo imena nagrajencev,
naslovi njihovih del ter mentorji. Če nagrajenec svoje delo objavi ali ga razstavi, mora
navesti, da je bilo in kdaj je bilo nagrajeno.

14. člen

Sredstva za denarne nagrade se zagotavljajo na podlagi finančnega načrta fakultete.
Višino denarne nagrade določi vsako leto upravni odbor fakultete.

15. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme senat fakultete, uporabljajo pa se že za dela, ki jih
bodo predložili študenti v tem letu.

Pravila se objavi na spletni strani fakultete.
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