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                  Maribor, 30. 5. 2022 
                  Številka: 085/1/P/2022-501 
 
VSEM ZAPOSLENIM NA FF UM 
 

 
 

Zadeva: POZIV  ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN  MIKLOŠIČEVIH            
PRIZNANJ  ZA LETO 2022 

 
 

Spoštovani, 
 
v skladu s prvim  odstavkom 6. člena Pravilnika o podeljevanju Miklošičevih nagrad in priznanj 
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, sprejetega na 36. redni seji Senata Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru dne 19. 5. 2022, Komisija za podelitev Miklošičevih nagrad in priznanj objavlja  
poziv k oddaji predlogov za Miklošičevo nagrado in Miklošičeva priznanja: 
 
 
(1) MIKLOŠIČEVA NAGRADA visokošolskemu učitelju se v letu 2022 podeli za izjemno uspešno 
pedagoško in strokovno delo. 
 
Nagrada se podeli visokošolskemu učitelju, če v zadnjih petih letih izpolnjuje najmanj dva od navedenih 
treh pogojev: 

– po rezultatih ankete o pedagoški uspešnosti je najmanj trikrat uvrščen med 10 odstotkov 

najvišje ocenjenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FF ali pa je vsaj trikrat najvišje 

ocenjen med člani oddelka; 

– izkazuje 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; 

– je v tem obdobju organiziral ali sodeloval pri organizaciji najmanj treh (3) različnih za fakulteto 

pomembnih dogodkov (simpoziji, promocije, izobraževanja), v katere so bili aktivno vključeni študente 

in so jim  v ta namen bila izdana ustrezna dokazila o sodelovanju. 

 
Predloge za podelitev Miklošičeve nagrade lahko Komisiji posredujejo: dekan, prodekani fakultete, 
posamezni oddelki, študentski svet fakultete in skupina vsaj desetih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 
 
Predlogi morajo biti podani pisno in morajo vsebovati naslednje podatke:  
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• ime in priimek ter naziv kandidata, 

• ime in priimek in naziv predlagatelja, 

• morebitni sklep organa ter  

• utemeljitev predloga. 

(2) MIKLOŠIČEVA PRIZNANJA diplomantom magistrskega študija, ki so v času od 1. septembra 2021 
do 30. septembra 2022 izdelali in zagovarjali magistrska dela, ki izrazito presegajo redne študijske 
zahteve, ali so avtorsko ali soavtorsko objavili raziskovalno delo, ki je nastalo v sodelovanju in z 
rednim spremljanjem mentorja. 
 
Za leto 2022  se lahko podeli največ 12 Miklošičevih priznanj. Predloge za podelitev Miklošičevega 
priznanja diplomantom magistrskega študija z utemeljitvijo in ustreznimi dokazili posredujejo mentorji 
predstojnikom oddelkov. 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.  

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.  

Komisiji se predloži utemeljitev predloga, sklep oddelka in spletna povezava do magistrskega dela v 
DKUM. Če je priznanje predlagano za raziskovalno delo, rezultati katerega so bili objavljeni v članku oz. 
samostojnem prispevku v monografski publikaciji, je treba predložiti njegov PDF-zapis, publikacijo, v 
kateri je objava, oz. spletni naslov, na katerem je dostopna. 

(3) MIKLOŠIČEVO PRIZNANJE magna cum laude za najboljše diplomante magistrskega študija druge 
stopnje, če so glede na povprečno oceno uvrščeni med 5 % najuspešnejših diplomantov preteklega 
študijskega leta, za katerega se podeljuje priznanje. 
 
Podatek predstojniku oddelka in komisji posreduje  Služba za študentske zadeve. 
 
(4) MIKLOŠIČEVO PRIZNANJE summa cum laude  lahko prejmejo najboljši diplomanti magistrskega 
študija, če so glede na povprečno oceno uvrščeni med 1 % najuspešnejših diplomantov preteklega 
študijskega leta, za katerega se podeljuje priznanje. 
 
Podatek predstojniku oddelka in komisiji posreduje  Služba za študentske zadeve. 
 
(5) MIKLOŠIČEVO PRIZNANJE strokovnemu sodelavcu za prispevek k uspešnejšemu in 
kakovostnejšemu delovanju Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.   
 

Predlog za podelitev priznanj strokovnim sodelavcem Filozofske fakultete Univerze v Mariboru lahko 
posredujejo dekan, prodekani, tajnik fakultete, vodje strokovnih služb, predstojniki oddelkov na 
predlog članov oddelka. 

Predlog mora vsebovati:  

• ime in priimek kandidata,  

• strokovno področje,  

• ime in priimek, naziv predlagatelja ter  
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• utemeljitev, v kateri je jasno opredeljen prispevek strokovnega sodelavca na strokovnem 
področju, ki prispeva k uspešnejšemu in kakovostnejšemu delovanju fakultete. 

 
(6) MIKLOŠIČEVO ZAHVALNO LISTINO posamezniku ali instituciji za uspešno sodelovanje s Filozofsko 
fakulteto Univerze v Mariboru. 
 
Predlog za podelitev Miklošičeve zahvalne listine lahko posredujejo dekan, prodekani ter predstojniki 
oddelkov na predlog članov oddelka.  
 
Predlog za zahvalno listino mora vsebovati: 

• ime in priimek kandidata oz. polni naziv podjetja ali institucije, 

• ime in priimek ter naziv predlagatelja,  

• utemeljitev, v kateri so jasno opredeljene zasluge posameznika ali institucije iz 7. odstavka 10. 
člena Pravilnika. 

 
Predlogi se posredujejo Komisiji za podelitev Miklošičevih nagrad in priznanj z oddajo v vložišču do 
vključno 30. septembra 2022 na naslov: 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom »Predlog za 
Miklošičevo nagrado ali Miklošičevo priznanje ali Miklošičevo zahvalno listino«. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Predsednica Komisije za podelitev Miklošičevih 
nagrad in priznanj 

 prof. dr. Irena Stramljič Breznik 
 
 
 
 
 
 
 Pravilnik o podeljevanju Miklošičevih nagrad in priznanj Filozofske fakultete Univerze v Mariboru     
 je dostopen na spletni strani Komisije za Miklošičeve nagrade in priznanja. 
 
 
 
 

https://ff.um.si/wp-content/uploads/Pravilnik-o-podelitvi-Miklo%C5%A1i%C4%8Devih-nagrad-in-priznanja_-maj-2022.pdf

