Na podlagi 1. alineje drugega odstavka 92. člena in drugega odstavka 103. člena Pravil
Filozofske fakultete v Ljubljani je Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na seji dne
29. maja 2019 sprejel
PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD ŠTUDENTKAM FILOZOFSKE
FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
1. člen
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: fakulteta) podeljuje nagrade za
odlikovanje najboljših del, ki so nastala na posameznih oddelkih in celotni fakulteti na
dodiplomskem in magistrskem študiju. S tem spodbuja kakovost in ustrezno predstavitev
znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentk.
2. člen
V pravilniku uporabljeni ženski slovnični spol se nanaša na kateri koli spol.
3. člen
(1) Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) študentkam podeljuje Prešernovo nagrado UL,
fakulteta pa posebej nagradi dveh vrst: dekanjino in Nahtigalovo.
(2) Dekanjina nagrada je namenjena najboljšim delom po posameznih oddelkih, podeli pa se
jih največ 21. Nahtigalova nagrada je namenjena najboljšim delom na celotni fakulteti, podelijo
pa se največ štiri. Izmed del, predlaganih za Nahtigalovo nagrado, lahko fakulteta predlaga do
štiri dela za Prešernovo nagrado UL.
(3) Prijavni in ocenjevalni postopek za vse vrste nagrad je na fakulteti skupen.
4. člen
(1) Za nagrade se lahko potegujejo dela, ki so nastala v okviru dodiplomskega ali magistrskega
študija in so bila dokončno ocenjena od vključno 1. 7. preteklega do vključno 30. 6. tekočega
leta. Za Nahtigalovo nagrado se lahko potegujejo le zaključna dela magistrskega študija.
(2) Predložena dela, ki so izdelana v tujem jeziku, morajo vsebovati izčrpen povzetek po
poglavjih v slovenskem jeziku v skupni dolžini treh do petih strani.
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5. člen
(1) Študentka prijavo odda do 30. 6. na oddelku, kjer je delo nastalo, in se poteguje za dekanjino
nagrado.
(2) Prijavo za interdisciplinarno (dvopredmetno) delo lahko študentka odda na obeh oddelkih.
Če je delo izbrano kot najboljše na obeh oddelkih, lahko študentka prejme le eno nagrado.
(3) Študentka prijavo vloži na predpisanem obrazcu, ob izrecnem priporočilu mentorice, ki
pripravi tudi utemeljitev. Mentorica lahko v tekočem ocenjevalnem ciklu poda le eno
priporočilo (dve pa zgolj v primeru, če na oddelku od drugih mentorjev ni priporočil).
(4) Prijava mora vsebovati:
 izpolnjeno in podpisano prijavnico,
 utemeljitev mentorice in
 delo v PDF formatu.
6. člen
(1) Po vložitvi prijav predstojnica oddelka imenuje tričlansko oddelčno komisijo. Število članic
oddelčne komisije je mogoče zmanjšati, če je sicer ni mogoče sestaviti. Mentorica ne sme biti
članica oddelčne komisije.
(2) Oddelčna komisija opravi pregled prijavljenih del in izbere največ dve deli za dekanjino
nagrado. Izmed teh lahko eno predlaga za Nahtigalovo oz. Prešernovo nagrado UL. Oddelčna
komisija deli v vsakem primeru razvrsti.
(3) Svoj izbor najkasneje do 20. 8. pošlje Fakultetni komisiji za Nahtigalove nagrade. Vloga
mora vsebovati:
 sklep oddelčne komisije o izboru in razvrstitvi del,
 izpolnjeno in podpisano prijavnico študentke,
 utemeljitev mentorice in
 delo v PDF formatu.
7. člen
(1) Fakultetna komisija za Nahtigalovo nagrado šteje pet članic in je sestavljena tako, da s svojo
sestavo zagotavlja enakopravno in uravnoteženo obravnavo disciplin.
(2) Fakultetno komisijo imenuje senat fakultete na predlog dekanje za dobo štirih let.
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8. člen
(1) Med deli, posredovanimi v nadaljnji postopek, fakultetna komisija do 15. 9. po pregledu
izbere do štiri dela, ki jih predlaga za Nahtigalovo nagrado. Obenem izmed teh predlaga tudi
dela za Prešernovo nagrado UL.
(2) Izmed preostalih predlaganih del fakultetna komisija do 15. 10. izbere do 21 del, ki jih
predlaga za dekanjino nagrado.
(3) Fakultetna komisija je pri presoji povsem avtonomna. Svoj izbor, za katerega jamči s svojo
osebno in strokovno avtoriteto, podkrepi s pisno utemeljitvijo, iz katere so razvidni razlogi za
izbor.
9. člen
(1) Sklep o podelitvi Nahtigalovih in dekanjinih nagrad sprejme senat fakultete.
(2) Isto delo je lahko odlikovano le z eno od nagrad. Delo, nagrajeno z Nahtigalovo nagrado,
se ne poteguje več za dekanjino nagrado; delo, nagrajeno z Prešernovo nagrado UL, pa ne za
Nahtigalovo nagrado.
(3) Delo, ki ga oddelčna komisija predlaga za Nahtigalovo nagrado, a te ne prejme, je nagrajeno
z dekanjino nagrado. Delo, ki ga fakultetna komisija predlaga za univerzitetno Prešernovo
nagrado, a te ne prejme, pa je nagrajeno z Nahtigalovo nagrado.
10. člen
Dekanja nagrade slavnostno podeli v navzočnosti mentoric in predstojnic oddelkov. To stori ob
ustrezni priložnosti, praviloma v tednu Univerze v Ljubljani.
11. člen
(1) Dobitnice obeh nagrad prejmejo diplomo in denarno nagrado. Diploma za Nahtigalovo
nagrado ima vgravirano njegovo podobo.
(2) Denarni znesek dekanjine nagrade znaša polovico, denarni znesek Nahtigalove nagrade pa
2/3 univerzitetne Prešernove nagrade.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad
študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, z dne 22. 3. 2017.
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Članicam komisije, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega pravilnika, se mandat konča s
potekom časa, za katerega so bile imenovane.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme senat fakultete, uporablja pa se v postopkih
podeljevanja nagrad od leta 2019 dalje.

Ljubljana, 29. maja 2019

Senat Filozofske fakultete
prof. dr. Roman Kuhar, l. r.
dekan
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