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Pravilnik o podeljevanju priznanj UL FF 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ  

FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

 

1. člen 

 

Filozofska fakulteta podeljuje svojim zaposlenim in nekdanjim zaposlenim delavcem in študentom 

ter zunanjim sodelavcem priznanja za posamezne dosežke in  tudi priznanja za življenjsko delo.  

 

2. člen 

 

Priznanja Filozofske fakultete se podeljujejo v obliki plakete in svečane listine. Priznanje za 

življenjsko delo lahko dobi zaposleni  in nekdanji zaposleni samo enkrat. 

 

3. člen 

 

Letno se podeli največ deset priznanj, in sicer: do tri priznanja  za življenjsko delo, do tri priznanja 

za pedagoško in/ali raziskovalno delo, do tri priznanja za strokovno delo in eno priznanje za 

enkratni dosežek/dogodek.  

 

4. člen 

 

Priznanja podeljuje Senat Filozofske fakultete, izroča pa jih dekan, praviloma v Tednu Univerze v 

Ljubljani. 

 

5. člen 

 

Zaposleni in nekdanji zaposleni lahko prejmejo priznanje za življenjsko delo, zaposleni in nekdanji 

zaposleni ter zunanji sodelavci pa priznanje za pedagoško delo in/ali raziskovalno delo ali 

strokovno delo. Prejmejo lahko tudi priznanje za enkraten dosežek/dogodek v obdobju zadnjih 

dveh let. 

 

Študenti lahko prejmejo za strokovno delo, in sicer za pomemben prispevek pri dejavnostih 

fakultete ali enkraten dosežek/dogodek v obdobju dveh let.  

 

6. člen 

 

Predlogi za priznanja se oblikujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi dekan fakultete, in sicer: 

 oddelki in druge organizacijske enote ter strokovne službe lahko predlagajo vsak največ 

enega kandidata, 

 dekanov kolegij lahko predlaga največ enega kandidata, 

 študentski svet predlaga bodisi enega kandidata iz vrst študentov bodisi enega kandidata iz 

vrst redno zaposlenih ali zunanjih sodelavcev.  
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7. člen 

 

Predlog za podelitev priznanja je s podpisom dekana, predstojnika oddelka ali vodje organizacijske 

enote/strokovne službe ali prodekana študenta treba poslati v tajništvo fakultete. 

 

Predlogov, ki ne bodo pripravljeni v skladu s pravilnikom, Komisija za podeljevanje priznanj 

Filozofske fakultete (v nadaljevanju: komisija) ne bo obravnavala.  

 

Izbrane predloge za podelitev priznanj Filozofske fakultete komisija posreduje Senatu Filozofske 

fakultete. 

 

Kriterij za podelitev priznanj je količina in kakovost dela, ki ga prepričljivo in argumentirano 

predstavi predlagatelj. 

 

8. člen 

 

Komisija je sestavljena iz sedmih članov: dekan, trije pedagoški/znanstveni delavci, en član OHK, 

en član iz vrst strokovnih služb in en predstavnik Študentskega sveta Filozofske fakultete. Mandat 

komisije je štiri leta, mandat študentskega člana pa traja eno leto. 

 

9. člen 

 

Komisijo izvoli Senat Filozofske fakultete na podlagi predlogov, ki jih posredujejo oddelki in druge 

organizacijske enote, dekanov kolegij in strokovne službe. 

 

 

Pravilnik je bil sprejet na seji Senata Filozofske fakultete UL 17. junija 2015.  

 

 

Senat Filozofske fakultete 

 

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak 

dekanja 


