Na podlagi 74. in 174. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s
spremembami) je Senat Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete na 8. seji dne
10.5.2021 sprejel

PRAVILA O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM
UNIVERZE V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKE FAKULTETE
1. člen
Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (v nadaljevanju: fakulteta) s podeljevanjem
Prešernovih nagrad študentom fakultete (v nadaljevanju: nagrade) spodbuja
kakovostno znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost študentov do
zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe.
2. člen
Ta pravila določajo postopek in merila za ocenjevanje del ter organe in njihove
pristojnosti v postopku za podeljevanje nagrad.
3. člen
Temeljni subjekti (študent, študentka, kandidat, kandidatka, učitelj, učiteljica,
(so)mentor, (so)mentorica, tujec, tujka, dekan, dekanja, nagrajenec, nagrajenka) so
v nadaljnjem besedilu zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za oba
spola.
4. člen
Nagrade se podelijo študentom za samostojna dela, izdelana v času študija do
zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe. Za nagrado se lahko potegujejo
diplomska, magistrska in druga dela, ki so bila izdelana v preteklem študijskem letu,
vključno s septembrom študijskega leta pred njim.
Predlagana dela izrazito presegajo redne študijske zahteve ter so predložena po
predpisanem postopku in v predpisani obliki.
Vsak študent lahko v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe
prejme eno samo nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.
5. člen
O podelitvi nagrade odloča senat fakultete na predlog Komisije za študij 1. in 2.
stopnje (v nadaljevanju: komisija fakultete).
Izbor kandidatov za nagrade
predlagajo komisiji fakultete,
postopka izbora.
Oddelek oz. študij fakultete
študijskega programa. Delo

izvedejo oddelki oz. študiji fakultete in izbrana dela
ki preveri formalno ustreznost predlaganih del in
lahko predlaga po eno delo ne glede na stopnjo
na magistrskem študijskem programu, ki nima

neposredne vertikale na dodiplomskem študiju, predlaga oddelek, iz katerega prihaja
mentor. V tem primeru predlog izključuje predlog del matičnih študijev oddelka.
6. člen
Študenti predložijo dela, s katerimi želijo kandidirati za nagrado, vsako leto
najpozneje do 30. septembra na matičnem oddelku oz. študiju.
Predlagana dela morajo biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini. V tujem
jeziku so lahko napisana, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali
v celoti izvaja v tujem jeziku, ali ko je mentor/somentor tujec. V tem primeru mora biti
delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini. Obširen povzetek
obsega 5–10 standardnih strani tako, da se korektno in dovolj natančno povzame
delo. Na prvi strani dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku.
Delo mora biti obvezno opremljeno v skladu z »Navodili za oblikovanje pisnih
diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti«. Delo je treba oddati v
elektronski obliki – pdf formatu. Predlagana dela se preverijo glede plagiatorstva in
pri tem uporabijo ista orodja kot pri zaključnih delih.
7. člen
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.
Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja:
- znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
- jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
- širina in poglobljenost teoretske zasnove dela ter metodološka korektnost
izvedbe,
- poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
- razčlenjevalna temeljitost,
- samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost dela,
- oblikovanje besedila in jezikovna kultura.
Merila za ocenjevanje predloženih umetniških del so:
- vsebina,
- izraz,
- ustvarjalna izvirnost in opaznost v slovenski kulturi.
Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci razumno prilagodijo posebnostim
ocenjevanega dela.
8. člen
Nagrade vsako leto ob obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna slovesno podeljuje
dekan fakultete.

Poleg del, ki so bila izbrana v skladu s temi pravili, prejme nagrado fakultete tudi
delo, ki ga je fakulteta predlagala za podelitev Prešernove nagrade Univerze v
Ljubljani, pa ni bilo nagrajeno.
9. člen
Nagrajenec prejme listino z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.
10. člen
Imena nagrajencev, naslovi njihovih del ter mentorji se objavijo na spletni strani
fakultete.
Če nagrajenec svoje delo objavi ali ga razstavi, mora navesti, da je bilo in kdaj je bilo
nagrajeno.
11. člen
Sredstva za denarne nagrade se zagotavljajo na podlagi finančnega načrta fakultete.
Višino denarne nagrade določi vsako leto upravni odbor fakultete.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati po sprejemu na senatu fakultete in objavi na spletni strani
fakultete. Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o podeljevanju
Prešernovih nagrad študentom Biotehniške fakultete z dne 2. 7. 2001 in njene
spremembe, ki jih je senat fakultete sprejel 10. 12. 2001, 5. 11. 2012, 4. 11. 2013 in
25. 11. 2019.

Prof. dr. Nataša Poklar Ulrih,
Dekanja

