
Na podlagi 20. tocke 23. clena Statuta Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo 
mesto in sklepa Senata Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto z dne 
09.02.2017 је dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto izdala 

PRAVILNIK 
О PODELJEV ANJU NAGRAD ZA NAJВOLJSO DIPLOMSKO OZIROМA 

MAGISTRSKO NALOGO 
(~istopis - uradno pre6~~eno besedilo) 

1. SPLOSNI DOLOCBI 

1. clen 
Та pravilnik doloca postopek in merila za ocenjevanje nalog, s katerimi se diplomanti Fakultete 
za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (v nadaUevanju: fakulteta) potegujejo za 
nagrado za najboUso diplomsko oz. magistrsko nalogo (v nadaljevanju: nagrado), in merila za 
dodelitev nagrade. 

2. clen 
Fakulteta s podeljevanjem nagrad za najboljse diplomske oz. magistrske naloge spodbuja 
znanstvenoraziskovalno dejavnost studentov. 

II.NAGRADE 

3. clen 
Fakulteta podeljuje studentom naslednje nagrade za: 
а) najboljso diplomsko nalogo, 
Ь) najboljso magistrsko nalogo. 

Nagrado lahko prejme diplomant, ki је diplomsko oz. magistrsko nalogo zagovarjal v 
studijskem letu pred pozivom iz 4. clena tega pravilnika. 

Predlagane naloge morajo izrazito presegati redne studijske zahteve in morajo Ьiti napisane v 
strokovno neoporecni slovensCini ali v tujem jeziku. 

111. POSTOPEK ODLOCANJA О PODELITVI NAGRAD 

4. clen 
Senat fakultete praviloma оЬ zacetku studijskega leta objavi poziv (priloga 1) in doloci rok, do 
katerega lahko upraviceni predlagatelji predlozijo komisiji za studijske zadeve predloge 
kandidatov (priloga 2) za dodelitev nagrad ter ро potreЬi druga navodila, vezana na vlozitev in 
obravnavo predlogov. 

5. clen 
Upraviceni predlagatelji so: 
а) mentor diplomantu pri pripravi in zagovoru diplomske oz. magistrske naloge ali predsednik 

komisije za zagovor diplomske oz. magistrske naloge, оЬа v soglasju z diplomantom, 
Ь) diplomant, skupaj s podjetjem, na pobudo katerega је naloga nastala, 
с) diplomant sam. 



6. clen 
Predlog za dodelitev nagrade mora obvezno vsebovati: 

osebne podatke diplomanta s studentsko vpisno stevilko, 
podatke о naslovu diplomske oz. magistrske naloge in datumu zagovora, 
izvod diplomske oz. magistrske naloge, vezan v spiralo, 
kratek povzetek vseblnske usmeritve naloge glede na njeno strokovno in znanstveno 
aktualnost, 
mentorjevo mnenje (utemeljitev strokovnosti naloge, s poudarkom glavnih novosti in 
izvimosti naloge ), 
v primeru, da је predlagatelj diplomant, skupaj s podjetjem, na pobudo katerega је naloga 
nastala, tudi utemeljitev vodstva podjetja о vplivu na poslovni proces in poslovne rezultate 
podjetja. 

7. clen 
Predloge kandidatur za dodelitev nagrad s predpisanimi prilogami, naslovijo upraviceni 
predlagatelji na komisijo za studijske zadeve fakultete (v nadaljevanju: komisija). 

Komisija oceni popolne predloge kandidatur za dodelitev nagrad na podlagi meril, dolocenih v 
tem pravilniku ter nato pripravi predlog kandidatov za dodelitev nagrad, ki ga s celotno 
dokumentacijo posreduje senatu. 

8. clen 
Komisija in senat lahko pred sprejemom odloCitve od predlagateljev kandidatur zahtevata 
dodatne podatke, vezane na predlog za dodelitev nagrade. 

9. clen 
Senat odloCi о predlogih komisije za dodelitev nagrad studentom ter о svoji odlocitvi obvesti 
predlagateUe in diplomante, v kolikor niso predlagatelji. 

10. clen 
Senat fakultete dodeli za posamezno studijsko leto do З nagrade za diplomsko in do З nagrade 
za magistrsko nalogo. 

IV.MERILA 

11. clen 
Komisija za studijske zadeve oceni pravocasne in popolne predloge za dodelitev nagrade ро 
naslednjih merilih: 

relevantnost in aktualnost teme (10 %), 
kompleksnost obravnavane teme in globlna analize (25 %), 
ustreznost metodologije (ustrezen izbor metod in ustrezna zahtevnost empiricne analize) 
(ЗО %), 
uresniCitev zastavljenih ciljev naloge (10 %), 
prenosljivost poslovne resitve/ ugotovitev/ predlogov v prakso (25 %). 

V.NAGRADA 

12. clen 
О oЬliki nagrade za najboljse naloge diplomantov fakultete doloCi za posamezno studijsko leto 
upravni odbor fakultete na predlog dekana fakultete. 



13. clen 
Nagrajeni diplomant prejme listino (spominsko plaketo) in nagrado v skladu z 12. clenom tega 
pravilnika. 

14. clen 

Nagrade podeljuje dekan fakultete v navzocnosti mentorjev in predstavnikov podjetij, pod 
okriljem katerih so nagrajeni diplomanti nalogo izdelali, оЬ svecani podelitvi diplomskih listin. 

15. clen 
Fak:ulteta poskrbl, da se javno objavUo imena diplomantov, ki so prejeli nagrado z naslovi 
njihovih del in podatki о mentorjih. 

VI. KONCNA DOLOCBA 

16. clen 
Та Cistopis pravilnik zacne veljati 31.08.2016. Objavi se na spletni strani fakultete. 

Stevilka: D2-5/20 17 
Datum: 09.02.2017 

mag. Malci Grivec, pred. 
dekanica 



Priloga 1 

Na osnovi 4. Clena Pravilnika о podeljevanju nagrad za najboljso diplomsko oziroma 
magistrsko nalogo Senat Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
objavlja 

POZIV К ODDAJI VLOG .., 
ZA NAJВOLJSE DIPLOMSКE/МAGISTRSKE NALOGE V _ (obdobje) 

Predmet poziva 

S pozivom zeli Senat Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
izpostaviti najboljse raziskovalne dosezke preteklega leta in spodbuditi studente k promociji 
rezultatov svojih diplomskihlmagistrskih nalog. 

Komisija Ьо izbrala do tri najboljse diplomske naloge in do tri magistrske naloge iz 
______ (obdobje). Avtorji nagrajenih nalog bodo prejeli priznanje in nagrado v skladu 
z 12. Clenom Pravilnika о podeljevanju nagrad za najboljso diplomsko oziroma magistrsko 
nalogo. 

Merila 

Pri ocenjevanju Ьо upostevano naslednje: 
relevantnost in aktualnost teme (10 %), 
kompleksnost obravnavane teme in gloЬina analize (25 %), 
ustreznost metodologije (ustrezen izbor metod in ustrezna zahtevnost empiricne analize) 
(30 %), 
uresniCitev zastavljenih ciljev naloge (10 %), 
prenosljivost poslovne resitve/ ugotovitev/ predlogov v prakso (25 %). 

Nacin in rok za prijavo 

Predlog za kandidaturo poda mentor ali predsednik komisije za zagovor diplomske oz. 
magistrske naloge, оЬа v soglasju z diplomantom, diplomant, skupaj s podjetjem, na pobudo 
katerega је naloga nastala, in diplomant sam. Prijavijo se lahko tisti diplomanti, ki so naloge 
zagovarjali v (obdobje). Predlagatelj predlog poda na obrazcu, ki је priloga tega 
poziva. 

Prijavnemu obrazcu mora Ьiti prilozeno mentorjevo mnenje (utemeljitev strokovnosti naloge, s 
poudarkom glavnih novosti in izvirnosti naloge ). V primeru, da је predlagatelj diplomant, 
skupaj s podjetjem, na pobudo katerega је naloga nastala, tudi utemeljitev vodstva podjetja о 
vplivu na poslovni proces in poslovne rezultate podjetja. 

Predloge kandidatur naslovijo upraviceni predlagatelji na komisijo za studijske zadeve do 

Postopek izbora najboljsih diplomskih in magistrskih nalog 

Komisija za studijske zadeve Ьо na podlagi prejetih vlog naloge pregledala ter ocenila v skladu 
z merili, dolocenimi v Pravilniku о podeljevanju nagrad za najboljso diplomsko oziroma 
magistrsko nalogo Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto. 



Priloga 2 

Poziv Senata FUPI NM k oddaji vlog 
za najboljso diplomsko oziroma magistrsko 

nalogo v (olxlobje) 

-pri]aVПI о ь razec-
Ir-пe i·JJ prijrnek avro·Ija 1 avtorice natoge: 

e ... nasio : 
1 

te'lefoo: 1 

Naslo'' пa:loge: 

Моја naJ ·gnje: [] magistrska naloga ро bolonjskem sistemu 

[] diplomska naloga ро bolonjskem sistemu 

Mentorlica: Datwn zagovora: 
1 

КJ·atek p(;)vzetek $eЬin ~ke ·ы ·merHve ,rщloge glede na njeno trokovno in. z.nanstvenQ ak1tl Jnost: 

Ute)J"reljitev рщ11еn-а 1 inova1Jvnesti rezuJtatoy naloge: 

Priloge: 
[] mnenje mentorja 
[] mnenje vodstva podjetja (ро potreЬi) 

Spodaj podpisani 1 podpisana (ime in priimek), 
izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnicni in verodostojni ter soglasam z javno objavo 
podatkov v primeru izbora. 

Кrај in datum: ____________ _ Podpis: _________ _ 


