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ZADEVA: Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za leto 2018
V septembru začenjamo postopek izbire najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za
Prešernovo nagrado za leto 2018, zato vam pošiljamo rokovnik izbora del na
Naravoslovnotehniški fakulteti.
Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, najkasneje do 10.
septembra 2018 v tajništva oddelkov NTF.
Študent mora oddati popolno vlogo, ki obsega:
1. En tiskan izvod predlaganega dela vezan v spiralo
2. Predlagano delo v elektronski obliki.
Datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov dela,
Dovoljeni so naslednji formati dela:
a. Tekstovne datoteke, izključno PDF format (ne sken!).
b. Video posnetki, izključno AVI format.
c. Zvočni posnetki, izključno WAV format.
3. Izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o avtorju za Prešernovo nagrado 2018« v
tiskani obliki. Izpolnjen obrazec v doc-formatu in izpolnjeno excelovo tabelo pošlje
tudi po e-pošti na naslov klaudija.turnsek@ntf.uni-lj.si.
-

Po 10. septembru 2018 bo študijska komisija NTF obravnavala vsa prispela dela, jih
razvrstila v področja ter določila člane v področnih komisijah NTF.

-

Za vsako predloženo delo oddelek imenuje dva ocenjevalca. Ocenjevalca podpisano
oceno (do 2 strani) v tiskani in elektronski obliki oddata v SKS do 14. septembra 2018.

-

Področne komisije NTF se bodo sestale na sejah v času od 17.9. do 21.9.2018 in
pregledale predložena dela ter izbrale dela za univerzitetno in fakultetno Prešernovo
nagrado.

-

Oddelki predlagajo kandidate za področne komisije UL in podpisana soglasja
kandidatov dostavijo v SKS najkasneje do 24.9.2018.

-

V zadnjem tednu septembra bo študijska komisija NTF preučila predloge področnih
komisij NTF in izbrala tri dela, ki bodo poslana na UL (največ dve deli iz istega področja!)
Študijska komisija NTF bo tudi imenovala kandidate za področne komisije UL.

-

Senat NTF bo na seji v septembru 2018 pooblastil ŠK NTF, da odloči o izboru del, ki jih
fakulteta predlaga za univerzitetno Prešernovo nagrado in o kandidatih področnih komisij
UL.

Rokovnik izbora del na UL je naslednji:
-

Do 10. oktobra 2018 članica predloži na UL dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za
nagrado in predloge za člane Področnih komisij.

-

Do 23. novembra 2018 Komisija za Prešernove nagrade UL obvesti vse članice
prejemnikih Prešernovih nagrad.

-

5. decembra 2018, bo svečana podelitev Prešernovih nagrad UL.
Podelitev fakultetnih Prešernovih nagrad na NTF bo v tednu univerze.

-

Od 23. novembra do 29. novembra 2018 članice pripravijo predstavitev nagrajencev
in njihovih del za slovesno podelitev ob tednu Univerze.

S spoštovanjem,
Dekan:
prof.dr. Boštjan Markoli
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