
 

Na podlagi 62. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani 

Teološke fakultete na svoji 4. redni seji, dne 15. februarja 2018, sprejel 

 

PRAVILNIK KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 

 

1. člen 

Komisija za nagrade in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) ima tri člane, ki jih imenuje senat 

UL TEOF iz vrst visokošolskih učiteljev; enega od teh imenuje za predsednika. (Pravila čl. 62) 

2. člen 

Komisija preučuje predloge za naslednje nagrade in priznanja, ki jih podeljuje ali predlaga UL 

TEOF: 

• za priznanje »častni senator« nekdanjim visokošolskim učiteljem in raziskovalcem naše ali 

druge fakultete oziroma ustanove, ki so izredno zaslužni za pedagoško, znanstveno ali 

organizacijsko delo na teološkem in religijskem področju (Pravila čl. 63), 

• za Tomaževo nagrado študentom, ki posebno uspešno izdelajo diplomsko delo na 

dodiplomskem ali magistrsko delo na podiplomskem študiju (Pravila čl. 64), 

• za druga (izredna) priznanja študentom in delavcem fakultete, 

• za kandidata za Prešernovo nagrado študentom v skladu s Pravilnikom o podeljevanju 

Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani. 

 

3. člen 

Komisija utemeljene predloge za nagrade in priznanja predloži senatu UL TEOF, ki odloči o 

podelitvi nagrade ali priznanja. 

 

4. člen 

Predlog mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek kandidata, ime in priimek predlagatelja, 

vrsto priznanja ali nagrade in tehtno pisno utemeljitev predloga pristojne osebe. 

 

5. člen 

Predloge za Tomaževo nagrado lahko podajo mentorji diplomskega ali magistrskega dela z 

utemeljitvijo, ki izpostavi izjemnost dela in mora ustrezati naslednjim merilom: 



• jasnost opredelitve raziskovalnega problema in metodološkega pristopa, 

• znanstvena odličnost ali uporabna vrednost, 

• širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge ter metodološka korektnost, 

• poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju, 

• samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge, 

• sposobnost oblikovanja besedila in jezikovna primernost. 

 

Predlogi morajo biti posredovani predsedniku(-ci) Komisije najkasneje do 1. decembra tekočega 

akademskega leta in vključujejo: 

• mentorjevo utemeljitev predloga 

• diplomsko ali magistrsko delo v elektronski obliki. 

 

Člani Komisije pregledajo predloge in s pisno recenzijo podajo svoje mnenje glede primernosti 

predloga. Nato Komisija na seji izbere najboljši predlog (le izjemoma dva) in ga posreduje senatu 

UL TEOF. 

Tomaževo nagrado podeli dekan UL TEOF na vsakoletni Tomaževi proslavi. 

 

6. člen 

Nagrajenec/ka prejme listino o nagradi ali priznanju, ki jo podpiše dekan fakultete, na Tomaževi 

proslavi ali ob drugi primerni priložnosti. V listino se vpiše vrsta priznanja ali nagrade, ime in 

priimek prejemnika in sklep senata UL TEOF. K Tomaževi nagradi sodi tudi denarna nagrada, ki 

jo določi Upravni odbor UL TEOF. 

 

7. člen 

Seje Komisije sklicuje in vodi predsednik(-ca). Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dva 

člana. Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge na podlagi kriterijev, določenih v tem 

pravilniku in morebitnem javnem pozivu. 

Sklep komisije je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov komisije. 

 

8. člen 

Fakulteta vodi evidenco podeljenih nagrad in priznanj.  

 

11. člen 



Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na seji senata UL TEOF. 

 

 

 

V Ljubljani, 15. februarja 2018     prof. dr. Robert Petkovšek 

         dekan 

 


