Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB11, Uradni list RS, št.
44/15, 92/15) in sklepa 12. redne seje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne
10. 12. 2015 je Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na 14. redni seji, dne 11. 2.
2016 sprejel

PRAVILNIK O PODELJEVANJU MIKLOŠIČEVIH NAGRAD IN PRIZNANJ FILOZOFSKE
FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Splošne določbe
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Pravilnik določa vrste, pogoje, merila za ocenjevanje in postopke, povezane s
podeljevanjem Miklošičeve nagrade in priznanj Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
(2) Pravilnik ureja sestavo in naloge Komisije za podelitev nagrad in priznanj Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru.
(3) Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se v tem Pravilniku uporabljajo nevtralno za moški
in ženski spol.

2. člen
(vrste nagrad)
(1) Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru podeljuje:
-

Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemne
znanstvenoraziskovalne dosežke visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

-

Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemno uspešno
pedagoško in strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

-

Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za življenjsko delo
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, s katerim so nadpovprečno prispevali k razvoju
fakultete.

-

Miklošičevo priznanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru za izjemne
raziskovalne dosežke študentov.

3. člen
(namen podeljevanja Miklošičevih nagrad in priznanj)
(1) Namen podeljevanja Miklošičevih nagrad in priznanj Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru je spodbujanje kakovostnega raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela
zaposlenih, prepoznavnosti fakultete in ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno
delo.

4. člen
(imenovanje Komisije za podelitev Miklošičevih nagrad in priznanj)
(1) Postopke za podelitev Milošičevih nagrad in priznanj vodi Komisija za podelitev
Miklošičevih nagrad in priznanj Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju
Komisija), ki jo na predlog dekana potrdi Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
(2) O svojem delu in končnem izboru Komisija poroča Senatu FF ter mu izoblikovane
predloge za prejemnike nagrade in priznanj predlaga v potrditev.

5. člen
(sestava, mandat članov in delovanje Komisije)
(1) Komisijo sestavljajo prodekan za znanstvenoraziskovalno delo, ki ji predseduje in je njen
član po funkciji, štirje visokošolski učitelji ter sodelavci, ki jih imenuje dekan fakultete, in dva
predstavnika študentov, ki ju imenuje prodekan študent.
(2) Visokošolski učitelji in sodelavci se imenujejo za mandatno dobo štirih (4) let,
predstavnika študentov pa za dobo enega (1) leta.
(3) Članom Komisije lahko predčasno preneha mandat, če izgubijo naziv ali jim je prenehalo
delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, predstavnikom študentov pa,
če izgubijo status študenta.
(4) Seje sklicuje in vodi predsednik Komisije, v njegovi odsotnosti pa član Komisije iz vrst
visokošolskih učiteljev, ki ga po pooblastilu določi dekan fakultete. Seja je sklepčna, če je
navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih
članov. O delu komisije poroča predsednik komisije ob podelitvi nagrad.

6. člen
(roki za posredovanje predlogov)
(1) Komisija vsako leto najkasneje do 31. marca objavi poziv za podajo predlogov za
Miklošičevo nagrado in Miklošičeva priznanja.
(2) Upoštevajo se vsi predlogi, ki ustrezajo merilom za prejemnika nagrade oz. priznanja, če
so bili podani kot popolne vloge do 30. septembra tekočega leta, za katerega se nagrada in
priznanja podeljujejo.

(3) Če predlogov do določenega datuma ni, Komisija ne podaljša roka za podajo predlogov.

Miklošičeva nagrada
7. člen
(prejemnik nagrade)
(1) Miklošičevo nagrado lahko prejmejo:
a) Visokošolski učitelji in sodelavci za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke, če:
- so v zadnjih petih letih sodelovali pri pedagoškem in raziskovalnem delu na fakulteti;
- v zadnjih petih letih izkazujejo izjemne uspehe in dosežke na svojem
znanstvenoraziskovalnem področju, pri čemer morajo izpolnjevati najmanj dva od
navedenih treh pogojev:
- na svojem habilitacijskem področju izkazujejo izjemne dosežke po
veljavnih bibliometričnih kazalnikih v SICRIS-u;
- izkazujejo odmeven in izjemen enkraten znanstvenoraziskovalni dosežek;
- izkazujejo izjemne uspehe pri vključevanju študentov v raziskovalno delo,
ki je dokazljivo z objavami.
b) Visokošolski učitelji in sodelavci za izjemno uspešno pedagoško in strokovno delo, če v
zadnjih petih letih izpolnjujejo najmanj dva od navedenih treh pogojev:
- po rezultatih ankete o pedagoški uspešnosti so najmanj trikrat uvrščeni med 10
odstotkov najvišje ocenjenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FF ali pa so vsaj
trikrat najvišje ocenjeni med člani oddelka;
- izkazujejo izjemne dosežke na področju mentorskega dela, pri čemer izpolnjuje dva
od treh kriterijev:
- glede na člane oddelka nadpovprečno število mentorstev zaključnih del na I.
oz. II. stopnji bolonjskega študija,
- uspešno zaključeno mentorstvo vsaj enemu (1) doktorskemu študentu,
- vsaj eno izmed mentoriranih del je bilo nagrajeno ali njegovi rezultati
objavljeni v znanstveni literaturi;
- so v tem obdobju organizirali ali sodelovali pri organizaciji najmanj treh (3) različnih
za fakulteto pomembnih dogodkih (simpoziji, promocije, izobraževanja), v katere so
aktivno vključili študente in jim v ta namen izdali ustrezna dokazila o sodelovanju.
c) Visokošolski učitelji in sodelavci za življenjsko delo, s katerim so skozi najmanj dvajsetletno
obdobje kontinuirano, ključno in nadpovprečno prispevali k:
- znanstvenoraziskovalnemu,
- pedagoškemu in
- organizacijskemu razvoju, uveljavitvi in ugledu fakultete.

8. člen
(število Miklošičevih nagrad)
(1) Vsako leto se lahko podeli samo ena (1) Miklošičeva nagrada:
–
–
–

ali enemu (1) visokošolskemu učitelju ali sodelavcu za izjemne
znanstvenoraziskovalne dosežke;
ali enemu (1) visokošolskemu učitelju in sodelavcu za izjemno uspešno pedagoško in
strokovno delo;
ali enemu (1) visokošolskemu učitelju ali sodelavcu za življenjsko delo.

(2) Komisija vsako leto objavi poziv, v katerem določi, za katero vrsto Miklošičeve nagrade se
podajo predlogi.
(3) V prvem letu, v katerem prične veljati pravilnik, se objavi poziv za podajo predlogov za
drugo alinejo 1. odstavka 8. člena, v drugem letu veljavnosti se objavi poziv za tretjo alinejo
1. odstavka 8. člena in v tretjem letu veljavnosti se objavi poziv za prvo alinejo 1. odstavka 8.
člena. Nadaljnja razpisna dinamika sledi temu ciklu.
(4) V primeru, da ni ustreznih predlogov, se nagrada ne podeli.

9. člen
(predlog za podelitev Miklošičevih nagrad)
(1) Predloge za podelitev Miklošičeve nagrade lahko Komisiji posredujejo dekan, prodekani
fakultete, posamezni oddelki, Študentski svet fakultete in skupina vsaj desetih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
(2) Predlogi morajo biti podani pisno in morajo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek
ter naziv kandidata, ime in priimek in naziv predlagatelja, morebitni sklep organa ter
utemeljitev predloga, ki glede na iz poziva razvidno vrsto Miklošičeve nagrade vsebuje jasno
opredeljene in z ustreznimi preverljivimi podatki opremljene alineje ali 1a ali 1b ali 1c iz 7.
člena, s katerimi se dokazuje izjemnost kandidatovih raziskovalnih ali pedagoških dosežkov
oz. življenjskega prispevka.
(3) Predlogi se posredujejo Komisiji do 30. septembra tekočega leta, v katerem se podeljuje
Miklošičeva nagrada, na naslov:
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom
»Predlog za Miklošičevo nagrado«.
(4) Komisija pregleda vse prispele predloge in presodi njihovo ustreznost za razpisano vrsto
nagrade.
(5) Komisija o predlogih glasuje tako, da najprej glasuje o vseh prispelih predlogih, v drugem
krogu glasovanja pa se odloča med kandidatoma, ki sta se uvrstila na prvi dve mesti. V
primeru, da je najvišje število glasov prejelo več kandidatov, se v drugem krogu glasovanja
odloča med temi kandidati.

(6) Komisija svojo odločitev predlaga Senatu fakultete v potrditev.
(7) Po potrditvi predlogov na Senatu fakultete Komisija pozove predlagatelje, da oblikujejo
besedilo za prebrano utemeljitev na svečani podelitvi (od 3500 do 4000 znakov s presledki)
ter krajšo utemeljitev za listino (od 500 do 600 znakov s presledki).

Miklošičeva priznanja
10. člen
(prejemnik priznanja)
(1) Miklošičeva priznanja lahko prejmejo študentje magistrskega študija, ki so v času od 1.
septembra preteklega leta do 30. septembra tekočega leta:
a) izdelali in zagovarjali magistrska dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve ali
b) avtorsko ali soavtorsko objavili raziskovalno delo, ki je nastalo v sodelovanju in z
rednim spremljanjem mentorja.

11. člen
(predlog za podelitev priznanj)
(1) Predloge za podelitev Miklošičevega priznanja z utemeljitvijo in ustreznimi dokazili
posredujejo mentorji predstojnikom. Po pregledu prispelih utemeljitev se člani oddelka
uskladijo, katero delo je najkvalitetnejše in zato najprimernejše za priznanje. Predstojnik v
soglasju z večino članov oddelka komisiji posreduje en (1) predlog za Miklošičevo priznanje
na študijskem področju, ki ga oddelek pokriva.
(2) Utemeljitev predloga za kandidata mora vsebovati: ime in priimek kandidata, ime in
priimek ter znanstveni naziv mentorja, naslov in kratko oznako vsebinske usmeritve in
presežkov ter znanstvene aktualnosti dela. Mentorji so lahko samo habilitirani redni
profesorji, izredni profesorji in docenti.
(3) Komisiji se predloži utemeljitev predloga, sklep oddelka in delo v taki predpisani obliki,
kakršna je opredeljena za zaključek študija na bolonjskih študijskih programih 2. stopnje
Filozofske fakultete UM (magistrsko delo v enem trdo vezanem tiskanem izvodu ter na
zgoščenki; za raziskovalno delo pa objava v PDF-zapisu, publikacija, v kateri je objava, oz. enaslov, če je publikacija le v e-obliki) do 30. septembra tekočega leta, v katerem se podeljuje
Miklošičevo priznanje, na naslov:
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom
»Predlog za Miklošičevo priznanje«.
(4) Komisija pregleda ustreznost vseh prispelih predlogov.
(5) Komisija glasuje o vsakem predlogu posebej.
(6) Komisija svoje odločitve predlaga Senatu fakultete v potrditev.

(7) Po potrditvi predlogov na Senatu fakultete Komisija pozove predlagatelje, da oblikujejo
besedilo za prebrano utemeljitev na svečani podelitvi (od 1300 do 1500 znakov s presledki)
ter krajšo utemeljitev za listino (od 500 do 600 znakov s presledki).

12. člen
(število Miklošičevih priznanj)
(1) Za posamezno leto se lahko za dela, ki morajo izrazito presegati redne študijske zahteve,
podeli največ 12 Miklošičevih priznanj z naslednjih področij:
1 priznanje za področje študija: ANGLISTIKA/AMERIKANISTIKA
1 priznanje za področje študija: FILOZOFIJA
1 priznanje za področje študija: GEOGRAFIJA
1 priznanje za področje študija: GERMANISTIKA
1 priznanje za področje študija: HUNGARISTIKA
1 priznanje za področje študija: PEDAGOGIKA
1 priznanje za področje študija: PREVAJALSTVO
1 priznanje za področje študija: PSIHOLOGIJA
1 priznanje za področje študija: SLOVENISTIKA
1 priznanje za področje študija: SOCIOLOGIJA
1 priznanje za področje študija: UMETNOSTNA ZGODOVINA
1 priznanje za področje študija: ZGODOVINA

(2) V primeru dvo- ali večavtorskega raziskovalnega dela na enem področju Miklošičevo
priznanje prejmejo vsi študentje, ki so avtorji oz. soavtorji predlaganega dela.
(3) V primeru skupnega magistrskega dela, ki pokriva dve študijski področji, sta mentorja
dolžna v utemeljitvi opredeliti prevladujoče področje, na katerem delo predstavlja izjemen
dosežek, saj se priznanje podeli samo za eno področje.
(4) Nagrajenec, ki svoje delo objavi, mora navesti, da je bilo delo nagrajeno z Miklošičevim
priznanjem.

13. člen
(merila za ocenjevanje magistrskih oz. raziskovalnih del)
(1) Merila za ocenjevanje predloženih magistrskih del so naslednja:
– jasna opredelitev raziskovalnega problema in ustrezno oblikovane hipoteze;
– jasno zastavljeni in doseženi cilji magistrskega dela;
– širina in poglobljenost teoretske zasnove magistrskega dela in metodološka korektnost
izvedbe;
– poznavanje domače in tuje strokovne in znanstvene literature ter doslednost pri njenem
navajanju;
– vsebinska razčlenjevalna temeljitost, ki se odraža v logični strukturiranosti poglavij;
– delo odlikuje ustrezna raven jezikovne kulture: besedilo je slovnično urejeno in pomensko
povezano;
– izvirnost dela in doprinos k stroki ter morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi.
(2) Merili za ocenjevanje predloženih objav raziskovalnega dela sta:
– objava v reviji, ki ji stroka priznava posebno vrednost;
– točkovanost objave v sistemu SICRIS.
(3) Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci smiselno prilagodijo glede na posebnosti
ocenjevanega dela.

14. člen
(slovesna podelitev Miklošičeve nagrade in priznanj)
(1) Miklošičeva nagrada in priznanja se podelijo vsako leto ob rojstnem dnevu Frana
Miklošiča, tj. 20. novembra. Nagrado in priznanja podeli dekan fakultete. Če je 20. november
dela prost dan, se Miklošičeva nagrada in priznanja podelijo naslednji delovni dan.
(2) O podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanj vodi fakulteta posebno Knjigo Miklošičevih
nagrad in priznanj FF UM, v katero se vpišejo podatki o nagrajencu in datum sklepa
pristojnega organa fakultete o podelitvi nagrade in priznanja.
(3) Knjigo Miklošičevih nagrad in priznanj FF UM hrani fakulteta kot listino trajne vrednosti.
Knjiga mora biti javno dostopna.

15. člen
(nagrada in priznanje)
(1) Miklošičevo nagrado predstavljata listina in kipec.
(2) Miklošičevo priznanje predstavlja listina.

16. člen
(objava imen nagrajencev)
(1) Komisija poskrbi, da se javno objavijo imena nagrajencev, naslovi njihovih del ter
mentorji.

17. člen
(sredstva za podelitev nagrad in priznanj)
(1) Vir in višino sredstev, namenjenih za izvedbo svečane podelitve Miklošičeve nagrade in
priznanj, odobri Poslovodni odbor Filozofske fakultete UM na pobudo Komisije.
Končna določba
18. člen
(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru. Objavi se na oglasni deski in na spletnih straneh fakultete.
(2) S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju
Miklošičevih nagrad in Miklošičevih priznanj Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,
sprejet na 28. redni seji Senata FF UM dne 23. 5. 2013, ter Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o podeljevanju Miklošičevih nagrad in priznanj, sprejete na 39. redni seji Senata FF
UM dne 5. 6. 2014 in 43. redni seji Senata FF UM dne 20. 11. 2014.

Dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Božidar Kante, l. r.

PRILOGI:
1 Vzorec listine za Miklošičevo nagrado
2 Vzorec listine za Miklošičevo priznanje

Filozofska fakulteta
Univerza v Mariboru

Miklošičevo nagrado
Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru v letu 20XX

prejme

XXXXXXXXXXXXXX

za izjemne dosežke na področju xxxxxxxxxxxxxxx//za življenjski prispevek k razvoju,
uveljavitvi in ugledu fakultete z maksimalno kratko 8-vrstično utemeljitvijo ali 600 znakov s
presledki.

Maribor, 20. 11. 20XX

Dekan
prof. dr. Božidar Kante

Filozofska fakulteta
Univerza v Mariboru

Miklošičevo priznanje
Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru v letu 20XX
za študijsko področje XXXXXXXX

prejme

XXXXXXXXXXXXXX

za magistrsko delo//objavo raziskovalnega dela z naslovom XXXXXXXX z maksimalno kratko
8-vrstično utemeljitvijo ali 600 znakov s presledki.

Maribor, 20. 11. 20XX

Dekan
prof. dr. Božidar Kant

