
Na podlagi 71. člena Statuta Univerze na Primorskem in 32. člena Pravil UP Fakultete za management 
Koper je Senat UP Fakultete za management Koper na 44. redni seji dne 21. 6. 2011 sprejel 
 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH UP FAKULTETE ZA MANAGEMENT KOPER 
 

Splošne določbe 
1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto in postopek za obravnavo in podelitev priznanj in nagrad UP Fakultete za 
management Koper (v nadaljevanju: UP FM). 
 

2. člen 
UP FM podeljuje Priznanja FM študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju: 
prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem študijskem in preteklem koledarskem letu, in sicer: 

A. Priznanja FM študentom, ki jih prejmejo: 
• najuspešnejši študenti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za preteklo študijsko 

leto. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem področju in na področju obštudijskih dejavnosti 
ter dejavnosti na področju študentskega tutorstva; 

• diplomanti za najboljša diplomska dela na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih za 
preteklo koledarsko leto; 

• študenti za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo koledarsko leto. 
B. Priznanja FM zaposlenim, ki jih prejmejo za 
    preteklo študijsko leto: 
• učitelji ali sodelavci FM za dosežke na izobraževalnem področju; 
• učitelji in sodelavci UP FM, ki so najbolje ocenjeni v študentski anketi;  
• učitelji ali sodelavci na področju tutorstva; 
• raziskovalci FM za dosežke na raziskovalnem področju; 
• strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti FM. 
C. Priznanja FM zunanjim sodelavcem za preteklo koledarsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne 

osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti na izobraževalnem ali raziskovalnem 
področju FM.  

Za izjemne dosežke pod točko A. in B. se lahko podelijo tudi nagrade, in sicer nagrada »študent 
leta« za študente in nagrada »akademska odličnost« za zaposlene FM. 

Podeli se eno priznanje oz. nagrada na leto za vsako kategorijo. 
 

3. člen 
Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino – priznanje FM.  

Priznanje prejmeta tudi mentor in somentor študentu pri diplomskem delu oziroma mentor pri 
raziskovalnem delu. 
 

Kandidati in predlagatelji priznanj in nagrad 
4. člen 

Za priznanje FM študentom, ki se podeljuje za uspehe na študijskem področju, so lahko predlagani 
študenti študijskega programa 1., 2. in 3. stopnje, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti za 
predhodni/-e letnik/-e in dosegajo nadpovprečne rezultate na študijskem področju (dosežena povprečna 
ocena študija najmanj 9, prejeta vidnejša nagrada na področju študija in podobno).  

Za priznanje FM na področju obštudijskih dejavnosti so lahko predlagani vsi študenti FM, ki so 
vidnejše prispevali k pestrosti študentskega življenja vseh študentov UP FM. 

Za priznanje FM na področju študentskega tutorstva so lahko predlagani vsi imenovani tutorji – 
študenti, ki  so vidnejše prispevali k izvajanju tutorstva na UP FM.  

Predlagatelji kandidatov za priznanje FM študentom so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, 
študentski svet ali skupina najmanj petih študentov. 
  



5. člen 
Za priznanje FM študentom za najboljša diplomska dela so lahko predlagani diplomanti dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih programov, ki so diplomirali v preteklem koledarskem letu.  

Predlagatelji kandidatov za priznanje FM študentom za najboljša diplomska dela so lahko mentor 
in/ali, komisija za zagovor diplomskega dela. 

 
6. člen 

Za priznanje FM študentom na področju raziskovalne dejavnosti so lahko predlagani vsi študenti UP FM, ki 
dosegajo vidnejše rezultate na področju raziskovanja oziroma so prejemniki nacionalnih ali mednarodnih 
priznanj in nagrad za raziskovalne naloge, raziskovalne projekte in druge dejavnosti s področja 
raziskovanja, kot je objava članka v mednarodni indeksirani reviji, na mednarodni konferenci in podobno.   

Predlagatelji kandidata za priznanje FM študentom so lahko mentor študentu pri raziskovalni nalogi, 
prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost ali predstojniki inštitutov. 
 

7. člen 
Za priznanja FM zaposlenim so lahko predlagani učitelji in sodelavci UP FM, ki dosegajo nadpovprečne 
rezultate na izobraževalnem področju, učitelji in sodelavci, ki prejmejo najvišje ocene študentov v 
študentski anketi, učitelji in sodelavci, ki so vidneje prispevali k izvajanju tutorstva na FM, raziskovalci FM, 
ki dosegajo nadpovprečne rezultate na raziskovalnem področju. Za ocenjevanje rezultatov učiteljev in 
sodelavcev na izobraževalnem področju (prva alineja točke B) se smiselno uporabljajo kriteriji odličnosti iz 
pravil o delovanju sklada za pedagoško odličnost UP, pri čemer morajo izkazovati nadpovprečne rezultate 
vsaj pri polovici kriterijev. 

Za priznanja FM zaposlenim so lahko predlagani strokovni sodelavci UP FM, ki s svojim delovanjem 
prispevajo k dvigu kakovosti in ugledu ter boljši organiziranosti UP FM. 

Poleg priznanj navedenih v 2. členu se lahko podeli tudi priznanje za izjemen prispevek k razvoju 
fakultete.  

Predlagatelji kandidatov za priznanje FM zaposlenim so lahko prodekani, vodje raziskovalnega 
programa, predstojniki kateder, inštitutov in centrov UP FM ali skupina 5 zaposlenih UP FM. 
 

8. člen 
Za priznanje FM zunanjim sodelavcem so lahko predlagane fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine, 
ki so v zadnjem letu s svojim delovanjem izboljšale kakovost na izobraževalnem ali raziskovalnem področju 
UP FM. 

Predlagatelji kandidatov za priznanje so lahko prodekani, predstojniki kateder, inštitutov in centrov 
UP FM ali dekan UP FM. 
 
Postopek oddaje prijave in izbire kandidatov za priznanja in nagrade FM 

9. člen 
Sklep o razpisu za priznanja in nagrade za tekoče študijsko leto sprejme dekan meseca oktobra. Razpis se 
objavi na oglasni deski UP FM.  
 

10. člen 
Prijave kandidatov za priznanja in nagrade iz 2. člena oddajo predlagatelji službi za študijske zadeve do 
15. januarja za preteklo študijsko in preteklo koledarsko leto. Prijave oddajo v zaprti ovojnici s pripisom: 
»Prijava kandidatov za priznanja in nagrade FM«. 

Predlog sestavlja obrazec »Prijava kandidata za priznanje in nagrado FM« (Obr. PPN) s prilogami, 
navedenimi v obrazcu.  

 
11. člen 

Služba za študijske zadeve preveri popolnost vlog in le popolne vloge posreduje dekanu v obravnavo.  
Dekan UP FM oblikuje predlog prejemnikov priznanj in nagrad iz 2. člena na osnovi prijav 

kandidatov za priznanja in nagrade. Dekan lahko odloči, da se posamezno priznanje ali nagrada ne podeli, 
če za priznanje oz. nagrado ni ustreznega kandidata.  



Dekan oblikuje predlog prejemnikov priznanj in nagrad FM ter ga posreduje senatu UP FM v 
potrditev. Senat potrdi predlog prejemnikov priznanj in nagrad FM najmanj pet dni pred podelitvijo (0. 
člen). 

Sklep senata je dokončen in se objavi na oglasni deski UP FM. 
 

Slovesna podelitev priznanj in nagrad 
12. člen 

Slovesna podelitev priznanj UP FM je enkrat na leto, skupaj s slovesno podelitvijo diplom. Datum določi 
Senat UP FM s študijskim koledarjem. 

Priznanja in nagrade podeli dekan UP FM. 
 

Prehodne določbe 
13. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi Senat UP FM. S tem preneha veljati Pravilnik o priznanjih in 
nagradah UP FM, ki ga je sprejel senat na 24. redni seji dne 25. 5. 2010. 
    

izr. prof. dr. Anita Trnavčević 
dekanja  

 
Priloga: 
Obr. PPN – Prijava kandidata za priznanje in nagrado FM  
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