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Na podlagi Pravilnika o nagradah ter drugih priznanjih in častnih naslovih Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici z dne 24.3.2016 objavlja Komisija za podelitev naslovov in priznanj dne 

19.5.2021. 
 
 
 

Razpis za predlaganje kandidatov za podelitev naslovov in priznanj 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici v letu 2021 

 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju FUDŠ) vabi vse člane 

Akademskega zbora FUDŠ, zaposlene na FUDŠ ter člane Študentskega sveta FUDŠ, da pošljejo svoje 

predloge kandidatov za podelitev naslovov in priznanj FUDŠ. 

 
 

FUDŠ podeljuje naslednje naslove in priznanja: 
 

 naslov zaslužni profesor upokojenim rednim profesorjem, ki so ali še sodelujejo s fakulteto in 

so pomembno prispevali k razvoju znanstvene dejavnosti ter uspešno opravljali svoje 

pedagoško in mentorsko delo 

 naslov častni doktorat posameznikom za izjemne dosežke oziroma za ustvarjanje pogojev, ki 

prispevajo k razvoju znanosti in visokega šolstva 

 priznanja pravnim ali fizičnim osebam iz Slovenije ali tujine za zasluge in podporo pri razvoju 

znanosti ter pri izvajanju visokošolskega izobraževanja in raziskovalne dejavnosti ali uveljavitvi 

fakultete doma ali v tujini 

 priznanja zaposlenim in zunanjim pedagoškim oz. raziskovalnim sodelavcem za dosežke na 

področju pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela v preteklem koledarskem letu 

 priznanja strokovnim sodelavcem za njihove prispevke k dvigu kakovosti na področju 

organiziranosti in poslovanja fakultete v preteklem koledarskem letu 

 Gosarjeva priznanja svojim študentom in študentom drugih fakultet za najboljša zaključna 

dela ter za pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke. 

 
 

Za vse, kar s tem razpisom ni določeno, se uporablja Pravilnik o nagradah ter drugih priznanjih in 

častnih naslovih Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici z dne 24.3.2016, ki je objavljen 

na spletni strani www.fuds.si 
 

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

http://www.fuds.si/
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I. Naslov zaslužni profesor: 
 

PREDLAGATELJ Podeli se lahko VSEBINA PREDLOGA 

 Član Akademskega zbora 
FUDŠ 

 Zaposleni na FUDŠ 
 Člani Študentskega sveta 

FUDŠ 

 upokojenim 
rednim 
profesorjem, ki 
so ob upokojitvi 
še tako aktivni, 
da želi fakulteta 
nadaljevati 
sodelovanje z 
njimi 

 za izjemne 
zasluge za razvoj 
fakultete, ki so 
plod dolgoletne 
izjemnosti 
kandidata in ki 
predstavljajo 
njegovo 
življenjsko delo 

 navedba, za kateri naslov 
se predlaga kandidata 

 podatki o kandidatu 
 podrobna utemeljitev 

predloga 
 navedba uspehov, 

dosežkov in zaslug 
kandidata 

 soglasje kandidata 

 
II. Naslov častni doktorat: 

 

PREDLAGATELJ Podeli se za VSEBINA PREDLOGA 

 Član Akademskega zbora izjemne in vrhunske  navedba, za kateri naslov 
se predlaga kandidata 

 podatki o kandidatu 
 podrobna utemeljitev 

predloga 
 navedba uspehov, 

dosežkov in zaslug 
kandidata 

 soglasje kandidata 

FUDŠ 
 Zaposleni na FUDŠ 
 Člani Študentskega sveta 

dosežke,  za  ustvarjanje 
pogojev, ki prispevajo k 
razvoju znanosti in 

FUDŠ visokega šolstva, za 
 zasluge za razvoj in 
 delovanje fakultete ter 

 večanje njenega ugleda 

 
 

III. Priznanja pravnim ali fizičnim osebam iz Slovenije ali tujine: 
 

PREDLAGATELJ Podeli se za VSEBINA PREDLOGA 

 Član Akademskega zbora 
FUDŠ 

 Zaposleni na FUDŠ 

izjemne uspehe, 
dosežke in zasluge pri 
znanstveno- 

 navedba, za katero vrsto 
priznanja se predlaga 
kandidata 
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 Člani Študentskega sveta 
FUDŠ 

raziskovalnem, vzgojno- 
izobraževalnem ali 
drugem delu,  ki 
pomembneje prispevajo 
k celovitemu razvoju 
fakultete ali prispevajo k 
uspešnemu sodelovanju 
med fakulteto in drugimi 
organizacijami, 
gospodarskimi družbami 
ter  skupnostmi   z 
gospodarskega  ali 
družbenega življenja. 

 podatki o kandidatu 
 podrobna utemeljitev 

predloga 
 navedba uspehov, 

dosežkov in zaslug 
kandidata 

 soglasje kandidata 

 
 

IV. Priznanja zaposlenim in zunanjim pedagoškim oz. raziskovalnim sodelavcem: 
 

PREDLAGATELJ Podeli se za VSEBINA PREDLOGA 

 Član Akademskega zbora dosežke na področju  navedba, za katero vrsto 
priznanja se predlaga 
kandidata 

 podatki o kandidatu 
 podrobna utemeljitev 

predloga 
 navedba uspehov, 

dosežkov in zaslug 
kandidata 

 soglasje kandidata 

FUDŠ 
 Zaposleni na FUDŠ 
 Člani Študentskega sveta 

pedagoškega ali 
znanstveno- 
raziskovalnega dela v 

FUDŠ preteklem koledarskem 
 letu, ki so pripomogli k 
 dvigu kakovosti na 
 izobraževalnem ali 
 raziskovalnem področju 
 fakultete 

 
 

V. Priznanja strokovnim sodelavcem: 
 

PREDLAGATELJ Podeli se za VSEBINA PREDLOGA 

 Član Akademskega zbora uspešno delo, ki je  navedba, za katero vrsto 
priznanja se predlaga 
kandidata 

 podatki o kandidatu 
 podrobna utemeljitev 

predloga 
 navedba uspehov, 

dosežkov in zaslug 
kandidata 

 soglasje kandidata 

FUDŠ 
 Zaposleni na FUDŠ 
 Člani Študentskega sveta 

prispevalo k dvigu 
kakovosti in ugledu ter 
boljši organiziranosti 

FUDŠ fakultete 

 
 

VI. Gosarjeva priznanja študentom za najboljša zaključna dela: 
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PREDLAGATELJ POGOJI ZA KANDIDATA VSEBINA PREDLOGA 

 Mentor 

 Somentor 
 Komisija za zagovor 

zaključnega dela 

 diplomanti študijskega 
programa 1., 2. ali 3. 
stopnje FUDŠ 

 zaključen  študij  v 
preteklem 
koledarskem   letu 
(izjemoma v preteklih 
letih) z  oceno 
zaključnega  dela 
najmanj 9 (razen v 
primeru doktorskih 
disertacij, saj je v tem 
primeru ocena 
"uspešno obranil 
doktorsko disertacijo") 

 študenti drugih fakultet 

 navedba, za katero 
vrsto priznanja se 
predlaga študenta 

 podatki o študentu z 
dokazilom o povprečni 
oceni 

 zaključno delo v 
elektronski obliki 

 podrobna utemeljitev - 
navedejo se zlasti 
uspehi, dosežki in 
zasluge, zaradi katerih 
se predlaga podelitev 
priznanja 

 soglasje kandidata 

 
 

VII. Gosarjeva priznanja študentom za pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke 
 

PREDLAGATELJ POGOJI ZA KANDIDATA VSEBINA PREDLOGA 

 mentor študentu pri 
raziskovalni nalogi 

 vodja projekta 
 Komisija za znanstveno 

raziskovalno delo 

 študent FUDŠ in 
študent drugih fakultet 

 zaključen  študij  v 
preteklem 
koledarskem   letu 
(izjemoma v preteklih 
letih) z  oceno 
zaključnega dela 
najmanj 9 

 navedba, za katero 
vrsto priznanja se 
predlaga študenta 

 podatki o študentu 
 podrobna utemeljitev - 

navedejo se zlasti 
uspehi, dosežki in 
zasluge, zaradi katerih 
se predlaga podelitev 
priznanja 

 soglasje kandidata 

 
 

VIII. Rok in način predlaganja kandidatov: 
 

Svoje predloge kandidatov za prejem naslova ali priznanja pošljite do 4. junija 2021. Kasneje 

prispelih predlogov Komisija ne bo obravnavala. 
 

Predloge pošljite na povezavi. Na povezavi priložite tudi soglasje kandidata. 
 

Oddajte popolne predloge, saj nepopolnih predlogov Komisija ne bo obravnavala. 
 
 
 

IX. Podelitev naslovov in priznanj 

https://docs.google.com/forms/d/1Su7jZQQ1ZSFNVeJQkhxSBYERdj6wk0kRIVTBCN31FPQ/edit
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O podelitvi naslovov in priznanj bo odločil senat FUDŠ. 
 

Naslovi in priznanja bodo poslani prejemnikom po navadni pošti. 
 
 
 

X. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času razpisa 
 

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se do poteka roka za oddajo predlogov lahko obrnete na 

kontaktno osebo e-naslov: andreja.rojc@fuds.si ali tel. 05 907 34 61. 

 
 
 

XI. Objava 
 

Objavljeno v spletni učilnici Moodle, spletni strani in socialnih omrežjih FUDŠ ter na ostalih relevantnih 

mestih dne 24.5.2021. 

 
 

XII. Priloge 

- Spletni obrazec za podajo predlogov za podelitev naslovov in priznanj FUDŠ 

- Obrazec soglasja kandidata 
 
 
 
 
 
 

prof. dr. Matevž Tomšič, l.r. 

predsednik Komisije za podelitve naslovov in priznanj FUDŠ 

mailto:andreja.rojc@fuds.si

