Na podlagi 10. člena Statuta FOŠ ter 10. člena Pravilnika o spodbujanju ustvarjalnih
dosežkov na FOŠ dekan izdaja
Sklep o razpisu
za podelitev fakultetnih priznanj za študijsko leto 2015/2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
FOŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v
nadaljevanju: prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem študijskem letu.
Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev
k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju
organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture odličnosti.
Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje odličnosti FOŠ«.
2. PREJEMNIKI PRIZNANJ
Priznanja lahko prejmejo:
A) ŠTUDENTI, in sicer:
 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 študijsko leto.
 Študenti za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo študijsko
leto.
B) ZAPOSLENI, in sicer:
 Visokošolski učitelji ali sodelavci za dosežke na izobraževalnem področju.
 Visokošolski učitelji in sodelavci, ki so najboljše ocenjeni v študentski anketi.
 Visokošolski učitelji ali sodelavci na področju tutorstva.
 Raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju.
 Strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju
organiziranosti FOŠ.
C) ZUNANJI SODELAVCI, in sicer:
 Zunanji sodelavci za preteklo študijsko leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne
osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti na izobraževalnem
ali raziskovalnem področju FOŠ.
D) OSTALI, in sicer:
 Mentor in somentor študentu pri diplomskem delu oziroma mentor pri
raziskovalnem delu, kateremu je bilo podeljeno Nahtigalovo priznanje.
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3. PRIJAVA KANDIDATOV ZA PREJEMNIKE PRIZNANJ
Rok za oddajo predlogov kandidatov za fakultetna priznanja traja do 15. novembra
2016 za preteklo študijsko leto. Prijavo lahko vložijo osebe, ki so navedene v 5.-9. členu
Pravilnika o spodbujanju ustvarjalnih dosežkov na FOŠ, na posebnem obrazcu (OBR-080),
ki je na voljo v referatu FOŠ in Visokošolskem informacijskem sistemu FOŠ, v zaprti
ovojnici s pripisom »Prijava kandidatov za priznanja FOŠ« in naslovljeno na Tajništvo
FOŠ. Prijavo se pošlje po pošti na naslov fakultete ali vloži v študentskem referatu na
sedežu fakultete.
4. UGOTAVLJANJE IN OBJAVA IZIDA
Dekan FOŠ oblikuje predlog prejemnikov priznanj na osnovi prijav kandidatov za
priznanja. Dekan lahko odloči, da se posamezno priznanje ne podeli, če za priznanje ni
ustreznega kandidata.
Dekan oblikuje predlog prejemnikov priznanj ter ga posreduje Senatu FOŠ v potrditev.
Senat potrdi predlog prejemnikov fakultetnih priznanj najmanj pet dni pred podelitvijo.
Sklep senata je dokončen in se objavi na oglasni deski FOŠ.
Prejemniki priznanj so imenovani v »Tim odličnežev leta«. Seznam nagrajencev se objavi
na oglasni deski in na spletni strani FOŠ.
5. KONČNA DOLOČBA
Za vse, kar ni urejeno s tem sklepom, se neposredno uporabljajo določbe Pravilnika o
spodbujanju ustvarjalnih dosežkov na FOŠ (SA-034). Ta sklep in razpis se javno objavi na
oglasni deski ter spletni strani FOŠ in stopi v veljavo z dnem objave. Zoper ta sklep ni
pritožbe.

Dekan Fakultete za organizacijske
študije
v Novem mestu
prof. dr. Boris Bukovec

Novo mesto, 27.10.2015
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