Na podlagi 30. in 32. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16),
je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 7. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 17.
5. 2017, na 2. redni seji v študijskem letu 2017/2018, dne 14. 11. 2017 in na 2. redni seji v študijskem
letu 2018/2019, dne 14. 11. 2018, sprejel spremembe in dopolnitve

PRAVILNIK O NAGRADAH, PRIZNANJIH IN POHVALAH
FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa število, pogoje za podelitev, postopek, obliko in ureja druga vprašanja v zvezi z
nagradami, priznanji in pohvalami Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: FZAB).
2. člen
FZAB podeljuje:
- Nagrado Angele Boškin za študente
- Priznanje Angele Boškin za študente
- Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce
- Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- Pohvalo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- Priznanje »Naj mentor«
- Priznanje študentom za opravljeno tutorsko dejavnost
- Pohvale študentom za prostovoljno in humanitarno delo ali sodelovanje v projektih
3. člen
Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje FZAB kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke
na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi,
razvoju in ugledu FZAB.
4. člen
Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi Komisija za znanstveno-raziskovalno in
razvojno dejavnost Senata FZAB (v nadaljevanju komisija).
5. člen
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost ima pet članov. Pogoj za članstvo v
komisiji je habilitacija visokošolskega učitelja (naziv najmanj docent) ali raziskovalca (naziv najmanj
znanstveni sodelavec) in članstvo v raziskovalni skupini FZAB.
Komisijo sestavljajo dekan ali prodekan za raziskovanje, ki ji predseduje in je njen član po funkciji,
in štirje visokošolski učitelji, ki jih za mandatno dobo dveh (2) let imenuje Senat FZAB.
6. člen
Če v tem pravilniku ni določeno drugače, lahko Komisiji posredujejo predloge za podelitev nagrad,
priznanj in pohval dekan, Senat FZAB, Študentski svet, tajnik in posamezne katedre ter inštituti.

Predlogi morajo biti podani pisno in morajo biti utemeljeni, skladno z določili tega pravilnika.
Predlogom morajo biti priložena zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat FZAB, Študentski
svet, katedre ali inštituti, mora biti predlogu priložen izpis sklepa zapisnika seje. Komisija pregleda
in oceni vse prispele predloge.
Če je komisiji za posamezno nagrado, priznanje ali pohvalo posredovan samo en ali dva predloga,
se posreduje Senatu FZAB predlog za kandidata, za katerega je glasovalo dve tretjini vseh članov
komisije.
Če je komisiji posredovano več predlogov za posamezno nagrado, priznanje ali pohvalo, se na
komisiji najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih. V drugem krogu glasovanja se odloča med
kandidatoma, ki sta se uvrstila na prvi dve mesti. Senatu FZAB se posreduje predlog za kandidata,
za katerega je glasovalo dve tretjini vseh članov komisije. O nesprejetju predloga se obvesti
predlagatelja.
O podelitvi nagrad, priznanj in pohval dokončno odloči Senat FZAB.
7. člen
O podelitvi nagrad, priznanj in pohval vodi FZAB posebno Knjigo nagrad, priznanj in pohval FZAB,
v katero se vpišejo podatki o nagrajencu, datum sklepa pristojnega organa FZAB o podelitvi nagrade,
priznanja ali pohvale in kratka obrazložitev.
Knjigo nagrad, priznanj in pohval FZAB hrani FZAB kot listino trajne vrednosti. Knjiga je javno
dostopna.
II. NAGRADA ANGELE BOŠKIN
8. člen
Nagrado Angele Boškin podeljuje FZAB študentom študijskega programa prve, druge in tretje
stopnje za najboljše raziskovalne naloge. S tem želi FZAB spodbujati kakovost znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentov.
Nagrada Angele Boškin je listina, spominska plaketa s podobo Angele Boškin in spremljevalna
nagrada.
9. člen
Nagrada Angele Boškin se podeljuje najboljšim delom študentov na znanstveno-raziskovalnem
področju. Dela, ki se lahko potegujejo za nagrado, morajo:
- biti izdelana v času študija na študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje,
- presegati redne študijske zahteve,
- biti izraz kandidatove samostojnosti na raziskovalnem področju,
- pomeniti prispevek k razvoju stroke,
- biti metodološko ustrezna,
- napisana v korektnem slovenskem jeziku.
10. člen
Za nagrado Angele Boškin lahko kandidirajo samostojna dela študentov FZAB, ki so izdelana v času
študija do zaključenega izobraževanja na FZAB in predložena v predpisani obliki. V poštev pridejo
naslednja dela:

-

znanstveno-raziskovalna in projektna dela,
diplomska dela,
magistrska dela,
doktorske disertacije.

Dela morajo biti izdelana, zagovarjana in ocenjena v času od vključno 1. oktobra do vključno 30.
septembra tekočega študijskega leta.
11. člen
Za vodenje postopkov prijavljanja, izbiranja kandidatov in podeljevanja nagrad je odgovorna
Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZAB.
V kolikor je član komisije hkrati tudi mentor predlaganega znanstveno-raziskovalnega dela za
nagrado, pri odločanju ne sodeluje.
Komisija o nagrajencih odloča na svojih sejah. Pri presoji predloženih del upošteva strokovna
mnenja in tehtnost njihovih dokazov. O sklepu komisije poroča predsednik komisije na seji Senata.
Senat FZAB sprejme dokončno odločitev o nagrajencih. O sklepih predsednik komisije poroča tudi
na podelitvi nagrad.
12. člen
Razpis za Nagrado Angele Boškin vsebuje poziv k prijavi za nagrado, razpisne pogoje in navedbo
roka za oddajo del. Razpis za nagrade tekočega študijskega leta komisija objavi 1. oktobra, prijave
komisija zbira do 12.oktobra.
13. člen
Vsak študent se lahko v enem razpisnem obdobju prijavi samo z eno raziskovalno nalogo. V kolikor
se raziskovalna naloga pripravlja skupinsko je ta omejena na največ tri enakovredne člane.
14. člen
Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih nalog, na podlagi katerih strokovni ocenjevalci in
komisija ocenjuje dela so zapisana v spodnjih tabelah.
Merila za oceno diplomskega dela
Največje možno število
točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična, eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura
Objava in predstavitev teme (šteje samo ena najvišja objava od
spodaj navedenih točk)
8.1 Objava dela v recenzirani publikaciji
8.2 Predstavitev teme na strokovnem ali znanstvenem srečanju
SKUPAJ

10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
75

Merila za oceno magistrskega dela
Največje možno število
točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična, eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura
Dostopnost dela domači ali mednarodni znanstveni ali strokovni
javnosti (šteje samo ena najvišja objava od spodaj navedenih točk)
8.1 Objava dela v publikaciji s faktorjem vpliva
8.2 Objava dela v recenzirani publikaciji
8.3 Recenzirana objava na znanstveni konferenci
SKUPAJ

10
10
10
10
10
10
10
15
15
10
5
85

Merila za oceno doktorske disertacije
Največje možno število
točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična, eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju znanosti in stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura
Dostopnost dela domači ali mednarodni znanstveni ali strokovni
javnosti (zahtevana je ena objava v reviji s faktorjem vpliva. Če
kandidat/ka izkazuje več kot eno objavo v reviji s faktorjem vpliva,
prejme 15 točk).
SKUPAJ

10
10
10
10
10
10
10
15

85

15. člen
Študenti, ki želijo kandidirati za nagrado Angele Boškin, predložijo vlogo vsako leto najpozneje do
vključno 12. oktobra v Referat za študijske in študentske zadeve. Vloga vsebuje sledeče obvezne
priloge:
- elektronski izvod dela, s katerim se želijo potegovati za nagrado (pdf),
- kratek življenjepis avtorja,
- mentorjev povzetek vsebine in poudarjene glavne novosti ali izvirnosti, ki jih delo vsebuje.
Referat za študijske in študentske zadeve preveri ustreznost statusa študenta na FZAB.
Dela strokovno ocenijo ocenjevalci raziskovalnih nalog, ki jih določi komisija. Vsako delo ocenita dva
neodvisna strokovna ocenjevalca na obrazcu »Mnenje ocenjevalca diplomskega dela za Nagrado
Angele Boškin« (priloga 1) oziroma na obrazcu »Mnenje ocenjevalca magistrskega dela za Nagrado
Angele Boškin« (priloga 2) oziroma na obrazcu »Mnenje ocenjevalca doktorske disertacije za
Nagrado Angele Boškin« (priloga 3). Pri ocenjevanju sledita kriterijem, ki jih določa 14. člen tega
Pravilnika. Mentorji kot ocenjevalci del ne morejo sodelovati. Ocenjevalci izročijo ocenjena dela
komisiji najkasneje v roku petnajstih dni od prejema v recenzijo. Ta jih obravnava, uskladi merila,
predlaga dela za nagrade in predlaga vrstni red. Vsak ocenjevalec prejme v ocenjevanje do največ
štiri diplomska dela, do največ tri magistrska dela in do največ dve doktorski disertaciji.

Vsak ocenjevalec izmed del, ki jih je prejel v ocenjevanje, predlaga za nagrado samo eno
diplomsko/magistrsko delo/doktorsko disertacijo. V primeru, da je število predlogov za nagrado
izenačeno, se upošteva najvišje število točk. Kandidat z višjim številom točk se predlaga za Nagrado
Angele Boškin. V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se dela z enakim najvišjim
številom točk dajo v ponovni pregled ocenjevalcem. Če ponovni pregled ne ugotovi nasprotno od
prvega pregleda, se Nagrada Angele Boškin podeli vsem študentom, ki imajo enako najvišje število
točk. Predlog za Nagrado Angele Boškin se posreduje v potrditev Senatu FZAB.
16. člen
Komisija na predlog ocenjevalcev študentskih raziskovalnih nalog vsako leto poda Senatu FZAB
predlog za največ tri nagrade Angele Boškin, eno na študijskem programu prve stopnje, eno na
študijskem programu druge stopnje in eno na študijskem programu tretje stopnje.
17. člen
O prejemnikih Nagrade Angele Boškin odloči s sklepom Senat FZAB.
18. člen
Na slovesnosti ob podelitvi Nagrad Angele Boškin poročata o nagrajencih in njihovih delih dekan in
mentorji. Predstavitev zajema kratko biografijo o nagrajencu (ime in priimek, leto in kraj rojstva, kje
in kdaj je opravil maturo oz. zaključni izpit, letnik in študijsko usmeritev) in predstavitev dela, največ
v petnajstih vrsticah.
19. člen
Komisija poskrbi, da se javno objavijo imena nagrajencev, naslovi njihovih del ter mentorji.
Če nagrajenec svoje delo javno objavi, mora navesti, da je bilo in kdaj je bilo delo nagrajeno z
Nagrado Angele Boškin.
20. člen
Izvod vsakega dela študenta, ki je prejel Nagrado Angele Boškin, hrani knjižnica FZAB. Oddani izvod
se v knjižnici opremi z označbo, da je bilo delo nagrajeno z Nagrado.
III. PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
21. člen
Priznanje Angele Boškin za študente prejmejo:
- študenti študijskega programa prve stopnje,
- študenti študijskega programa druge stopnje,
- študenti študijskega programa tretje stopnje.
Priznanje Angele Boškin predstavlja listina in knjižna nagrada.
22. člen
Priznanje Angele Boškin za študente lahko podeli FZAB vsako leto enemu najboljšemu študentu in
diplomantu študijskega programa prve stopnje, enemu najboljšemu študentu in diplomantu
študijskega programa druge stopnje in enemu najboljšemu študentu in doktorandu študijskega
programa tretje stopnje ob zaključenem študijskem letu.

Za najboljšega študenta študijskega program prve stopnje se šteje študent, ki je opravil vse s
programom predpisane študijske obveznosti razen diplomskega dela in dosegel najvišjo skupno
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov študijskega programa prve stopnje, vendar ne manj kot
8,5.
Za najboljšega študenta študijskega program druge stopnje se šteje študent, ki je opravil vse s
programom predpisane študijske obveznosti razen magistrskega dela in dosegel najvišjo skupno
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov dveh letnikov študijskega programa druge stopnje, vendar
ne manj kot 9,0.
Za najboljšega študenta študijskega program tretje stopnje se šteje študent, ki je opravil vse s
programom predpisane študijske obveznosti razen doktorske disertacije in dosegel najvišjo skupno
povprečno oceno vseh opravljenih izpitov treh letnikov študijskega programa druge stopnje, vendar
ne manj kot 9,0.
V primeru, da ima več študentov enako povprečno oceno, komisija uporabi dodatne kriterije:
objavljanje strokovnih in znanstvenih del, sodelovanje v komisijah fakultete, sodelovanje na
študentski konferenci, sodelovanje v sistemu tutorstva, zastopanje FZAB na domačih in
mednarodnih konferencah, sodelovanje v raziskovalnih projektih idr.
23. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko posredujeta komisiji dekan in prodekan za izobraževanje.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja in potrdilo o opravljenih izpitih,
katerega pripravi Referat za študijske in študentske zadeve.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 31. oktobra za preteklo leto, v katerem se
podeljuje Priznanje Angele Boškin za študente.
Komisija ugotovi, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja po merilih iz predhodnega
člena. Predlog prejemnikov Priznanj Angele Boškin za študente komisija posreduje Senatu FZAB v
potrditev in dokončno odločitev.
Priznanje Angele Boškin za študente se podeljuje na slavnostni podelitvi diplom.
IV. PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE
24. člen
Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce prejmejo visokošolski učitelji,
sodelavci in znanstveni delavci, ki so v preteklem študijskem letu sodelovali pri pedagoškem
procesu.
Priznanje Angele Boškin predstavlja listina. Vsako leto se podeli eno Priznanje Angele Boškin za
visokošolske učitelje in sodelavce.
25. člen
Merila za oceno visokošolskih učiteljev in sodelavcev

Največje možno število
točk

1.

2.
3.
4.

5.

Izkazano kakovostno delo
1.1 Rezultati evalvacije pedagoškega dela
1.2 Inovativnost v pedagoškem procesu (uvajanje inovativnih
pristopov poučevanja in učenja)
1.3 Kakovost mentorstva - Objava rezultatov diplomskih in
magistrskih del
1.4 Izdaja študijskih gradiv
Aktivno sodelovanje pri nalogah katedre v skladu z 68. členom
Statuta FZAB
Aktivno delo v organih FZAB
Raziskovanje in projektno delo
4.1 Izvajanje nalog v okviru razvojnih in raziskovalnih projektov na
FZAB
4.2 Publiciranje v domači in tuji periodiki
Izkazana zavzetost in odgovornost za delo
SKUPAJ

40
10
10
10
10
10
10
30
15
15
10
100

26. člen
O podelitvi Priznanja Angele Boškin odloča Senat FZAB na predlog komisije.
27. člen
Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin (priloga 4) lahko posredujejo komisiji dekan, Senat
FZAB, posamezne katedre in inštituti ter Študentski svet FZAB.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 31. oktobra za preteklo leto, v katerega se
podeljuje Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce.
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge na obrazcu »Predlog Visokošolskega
učitelja/sodelavca za priznanje Angele Boškin« (priloga 4) ter Senatu FZAB predlaga dobitnika
Priznanja Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce. O podelitvi priznanja dokončno odloči
Senat FZAB.
Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce se podeljuje na slavnostni podelitvi
diplom.
V. PRIZNANJE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
28. člen
Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin prejmejo posamezniki izven FZAB in skupine, ki jih
sestavljajo ti posamezniki, ter druge organizacije.
Priznanje predstavlja listina. FZAB lahko vsako leto podeli eno priznanje.
29. člen
Priznanje podeljuje FZAB za:
- zgledno sodelovanje z visokošolskim kadrom,
- omogočanje izvajanja praktičnega dela študentov,

-

kakovostno izvedbo mentorstva študentom v kliničnem okolju,
pomoč študentom pri reševanju njihove problematike,
sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela,
popularizacijo študija na študijskih področjih fakultete,
pomembno izboljšanje materialnih možnosti FZAB,
krepitev ugleda FZAB,
drugo delo pomembno za razvoj FZAB.
30. člen

Predloge za podelitev priznanj lahko posredujejo komisiji dekan, tajnik, Senat FZAB, katedre in
Študentski svet FZAB.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata ali skupine, ime predlagatelja, sklep organa in
utemeljitev.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 31. oktobra za preteklo leto, v katerem se
podeljuje priznanje.
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge ter Senatu FZAB predlaga dobitnika Priznanja
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin se podeljuje na slavnostni podelitvi diplom.
VI. POHVALA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
31. člen
Pohvalo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin prejmejo najboljši študenti v vsakem letniku.
Pohvalo predstavlja listina. FZAB vsako leto podeli pohvale najboljšim študentom v vsakem letniku
na študijskem programu prve, druge in tretje stopnje FZAB.
32. člen
Za najboljšega študenta letnika se šteje študent, ki je v preteklem študijskem letu opravil največ
izpitov in je dosegel najvišjo povprečno oceno v letniku, vendar ne manj kot 8,5 na študijskem
programu prve stopnje oziroma ne manj kot 9,0 na študijskem programu druge stopnje oziroma ne
manj kot 9,0 na študijskem programu tretje stopnje ter izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik.
Pri študentih 3. letnika študijskega programa prve stopnje je pogoj za pridobitev pohvale opravljeni
pogoji za oddajo dispozicije diplomskega dela, pri študentih 2. letnika študijskega programa druge
stopnje opravljeni pogoji za oddajo dispozicije magistrskega dela in pri študentih 3. letnika programa
tretje stopnje opravljeni pogoji za oddajo dispozicije doktorskega dela. Prav tako morajo imeti vsi
študenti, kandidati za pohvale, opravljene vse obveznosti iz študijskega programa letnika, v katerega
so vpisani (seminarji, kabinetne vaje, klinično usposabljanje).
33. člen
Predloge za podelitev pohval FZAB pripravi Referat za študijske in študentske zadeve v sodelovanju
s prodekanom za izobraževanje in jih najkasneje do 30. septembra tekočega leta, v katerem se
podeljuje Pohvala FZAB, posreduje komisiji. Točkovano objavljeno bibliografijo za kandidata
študijskega programa druge stopnje pripravi oseba, pristojna za habilitacije na FZAB, in jo do 30.
septembra posreduje komisiji.

Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o
opravljenih izpitih podpiše vodja Referata za študijske in študentske zadeve. Predlog za kandidata
na študijskem programu druge stopnje vsebuje tudi točkovano bibliografijo po habilitacijskih merilih
FZAB.
Komisija ugotovi, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za podelitev pohvale po merilih iz predhodnega
člena. Predlog prejemnikov Pohval Fakultete za zdravstvo Angele Boškin komisija posreduje Senatu
FZAB v potrditev in dokončno odločitev.
Pohvala najboljšemu študentu posameznih letnikov se podeli na slavnostni podelitvi diplom
diplomantom.
VII. PRIZNANJE »NAJ MENTOR«
34. člen
Priznanje »Naj mentor« prejme po izbiri študentov FZAB, najboljši mentor v posamezni učni bazi po
študijskih programih.
Priznanje predstavlja listina. Priznanje se podeli enkrat letno.
35. člen
Predloge za priznanja pripravi koordinator kliničnega usposabljanja v sodelovanju s predstojniki
kateder in prodekanom za izobraževanje.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, učna baza, naziv in rezultati
evalvacije.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 31. oktobra tekočega leta, v katerem se
podeljuje priznanje.
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge ter Senatu FZAB predlaga dobitnike Priznanja »Naj
mentor«.
Priznanje »Naj mentor« se podeli na Šoli za klinične mentorje.
VIII. PRIZNANJE ŠTUDENTOM ZA OPRAVLJENO TUTORSKO DEJAVNOST
36. člen
Priznanje za opravljeno tutorsko dejavnost prejmejo študenti tutorji, ki so uspešno opravili tutorsko
dejavnost za posamezno študijsko leto, ki je v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na Fakulteti
za zdravstvo Angele Boškin.
37. člen
Komisija za tutorstvo FZAB, po izvedeni tutorski dejavnosti tutorjev študentov tekočega študijskega
leta, obravnava poročila tutorjev študentov in sprejme sklep o nagrajencih za uspešno opravljeno
tutorsko dejavnost za posamezno študijsko leto, ki ga potrdi Senat FZAB. Na podlagi sklepa Senata
FZAB se uspešno opravljena tutorska dejavnost tutorja študenta vpiše v Prilogo k diplomi.

Priznanje študentom za opravljeno tutorsko dejavnost se podeli na prvi študijski dan v naslednjem
študijskem letu.
IX. POHVALE ŠTUDENTOM ZA PROSTOVOLJNO IN HUMANITARNO DELO ALI
SODELOVANJE V PROJEKTIH
38. člen
Pohvale za prostovoljno in humanitarno delo ali sodelovanje v projektih FZAB prejmejo študenti
tekočega leta, ki so sodelovali v prostovoljnih, humanitarnih aktivnosti ali projektih FZAB.
39. člen
Katedre FZAB sprejmejo sklep o nagrajencih za sodelovanje v prostovoljnih, humanitarnih aktivnosti
ali projektih FZAB za tekoče študijsko leto.
Predloge za pohvale pripravijo predstojniki kateder najkasneje do 1. septembra tekočega leta, v
katerem se podeljuje pohvala.
Pohvala študentom za prostovoljno in humanitarno delo ali sodelovanje v projektih se podeli na prvi
študijski dan v naslednjem študijskem letu.
X. LISTINE, NAGRADE IN PODELITEV
40. člen
Listina o nagradi in priznanju je praviloma izdelana na papirju formata A3, listina o pohvali pa v
formatu A4.
Listino podpiše dekan FZAB. V listino se vpiše vrsta nagrade, priznanja ali pohvale, namen podelitve,
ime prejemnika in sklep pristojnega organa. Na listino se odtisne suhi žig FZAB.
Višino denarnih nagrad in vrednost knjižnih nagrad določi za vsako leto Upravni odbor FZAB.
41. člen
Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje FZAB na slovesnosti enkrat letno.
42. člen
Nagrade, priznanja in pohvale slovesno podeljuje dekan FZAB.
Slovesnost pripravijo upravne službe FZAB pod vodstvom tajnika v sodelovanju s komisijo in
katedrami FZAB.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
43. člen
Komisije Senata FZAB, katedre FZAB in Študentski svet FZAB lahko podeljujejo še posebna
priznanja in pohvale študentom v skladu s svojimi pravili.

44. člen
Ta pravilnik se uporablja za vse študijske programe, ki se izvajajo na FZAB.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah, priznanjih in pohvalah
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, številka 20-03/2017, z dne 14. 11. 2017.
Pravilnik se objavi na spletni strani fakultete ter v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS).

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

Številka: 20-04/2017
Datum:. 14. 11. 2018

Priloga 1:
MNENJE OCENJEVALCA DIPLOMSKEGA DELA ZA NAGRADO ANGELE BOŠKIN

Ocenjevalec
Datum
Ime kandidata
Mentor
Naslov predlaganega dela
Ocena diplomskega dela po 14. členu Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin:
Največje možno
število točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična,
eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna
kultura
Objava in predstavitev teme (šteje samo ena
najvišja objava od spodaj navedenih točk)
8.1 Objava dela v recenzirani publikaciji
8.2 Predstavitev teme na strokovnem ali
znanstvenem srečanju
SKUPAJ

Doseženo število
točk

10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
75

Kratka obrazložitev ocene:

V skladu s 15. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele
Boških ocenjevano delo predlagam za Nagrado Angele Boškin
DA

NE

Podpis: _____________________________________________________

Priloga 2:
MNENJE OCENJEVALCA MAGISTRSKEGA DELA ZA NAGRADO ANGELE BOŠKIN

Ocenjevalec
Datum
Ime kandidata
Mentor
Naslov predlaganega dela
Ocena magistrskega dela po 14. členu Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin:
Največje možno
število točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična,
eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura
Dostopnost dela domači ali mednarodni znanstveni
ali strokovni javnosti (šteje samo ena najvišja objava
od spodaj navedenih točk)
8.1 Objava dela v publikaciji s faktorjem vpliva
8.2 Objava dela v recenzirani publikaciji
8.3 Recenzirana objava na znanstveni konferenci
SKUPAJ

Doseženo število
točk

10
10
10
10
10
10
10
15

15
10
5
85

Kratka obrazložitev ocene:

V skladu s 15. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele
Boških ocenjevano delo predlagam za Nagrado Angele Boškin
DA

NE

Podpis: _____________________________________________________

Priloga 3:
MNENJE OCENJEVALCA DOKTORSKE DISERTACIJE ZA NAGRADO ANGELE BOŠKIN

Ocenjevalec
Datum
Ime kandidata
Mentor
Naslov predlaganega dela
Ocena doktorske disertacije po 14. členu Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin:
Največje možno
število točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Širina in poglobljenost teoretske podlage
Poznavanje domače in tuje literature
Razčlenjevalna temeljitost (teoretična,
eksperimentalna, empirična)
Metodološka zahtevnost
Izvirnost raziskave
Doprinos raziskave k razvoju znanosti in stroke
Zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura
Dostopnost dela domači ali mednarodni znanstveni
ali strokovni javnosti (zahtevana je ena objava v reviji
s faktorjem vpliva. Če kandidat/ka izkazuje več kot
eno objavo v reviji s faktorjem vpliva, prejme 15 točk)
SKUPAJ

Doseženo število
točk

10
10
10
10
10
10
10
15

85

Kratka obrazložitev ocene:

V skladu s 15. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele
Boških ocenjevano delo predlagam za Nagrado Angele Boškin
DA

NE

Podpis: _____________________________________________________

Priloga 4:
PREDLOG VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA / SODELAVCA ZA PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN

Ime, priimek in naziv
predlagatelja
Datum
Ime, priimek in polni
akademski naziv
kandidata
Ocena visokošolskega učitelja / sodelavca po 25. členu Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Največje možno
število točk

1.

2.
3.
4.

5.

Izkazano kakovostno delo
1.1 Rezultati evalvacije pedagoškega dela
1.2 Inovativnost v pedagoškem procesu (uvajanje
inovativnih pristopov poučevanja in učenja)
1.3 Kakovost mentorstva - Objava rezultatov diplomskih
in magistrskih del
1.4 Izdaja študijskih gradiv
Aktivno sodelovanje pri nalogah katedre v skladu z 68.
členom Statuta FZAB
Aktivno delo v organih FZAB
Raziskovanje in projektno delo
4.1 Izvajanje nalog v okviru razvojnih in raziskovalnih
projektov na FZAB
4.2 Publiciranje v domači in tuji periodiki
Izkazana zavzetost in odgovornost za delo
SKUPAJ

40
10
10
10
10
10
10
30
15
15
10
100

Kratka utemeljitev predloga, ki naj izhaja iz kriterijev za ocenjevanje:

Podpis: _____________________________________________________

Prejeto število
točk

