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

о

PRAVILNIK
priznanju »Najstudent in Najstudentka«
(cistopis- uradno preci~ceno besedilo)

1. clen
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta)
vsako studijsko leto podeli priznanje »Najstudent in Najstudentka« (v nadaljevanju:
priznanje) studentu in studentki, ki se posebej odlikujeta ро studijskih in drugih uspehih,
izkazovanju pripadnosti fakulteti in odnosu do drugih studentov.
V pravilniku uporaЫjeni izrazi, ki se nanasajo na osebe, in so zapisani v moski slovnicni
oЫiki, so uporaЫjeni kot nevtralni za zenski in moski spol.
2. clen
Za priznanje so lahko predlagani studenti fakultete, za katere predlagatelj oceni, da
izpolnjujejo pogoje prvega odstavka 1. Clena tega pravilnika. Predlagatelji priznanja so
studenti, visokosolski ucitelji in visokosolski sodelavci.
З.

Postopek predlaganja kandidatov in
fakultete izvede natecajna komisija.

clen

oЫikovanje

predloga kandidatov za priznanje senatu

Natecajno komisijo sestavljajo dva visokosolska ucitelja oziroma visokosolska sodelavca, ki
ји imenuje senat fakultete (v nadaljevanju: senat) in trije studenti, ki jih imenuje studentski
svet fakultete.
4. Clen
Natecajna komisija praviloma do konca marca vsakega leta objavi javni poziv za predlaganje
kandidatov. Predlagatelji svoje predloge posredujejo na obrazcu »Predlog kandidature«
(obrazec, priloga tega pravilnika). Obrazec, opremljen z zigom fakultete, studenti prejmejo v
casu organiziranega pedagoskega procesa, visokosolski ucitelji in visokosolski sodelavci ра v
dekanatu fakultete. Vsakdo prejme samo en obrazec.
Natecajna komisija poziv objavi na oglasnih deskah fakultete in na spletni strani fakultete. V
pozivu је navedeno, kje in do katerega dne lahko predlagatelji oddajo obrazce.
lzpolnjeni obrazec mora obsegati ime in priimek studenta, ki naj Ьi prejel priznanje, letnik
studija, studijski program in vrsto studija (redni, izredni), in utemeljitev, iz katere naj bodo
razvidni studijski in drugi uspehi studenta, izkazovanje pripadnosti fakulteti in odnos do
drugih studentov. Nepopolno izpolnjene obrazce natecajna komisija zavrzene.
5. Clen
zakljucku zЬiranja obrazcev natecajna komisija pregleda popolne obrazce in preveri, ali
»predlogi kandidatur« izpolnjujejo pogoje prvega odstavka 1. Clena tega pravilnika. »Predloge
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kandidatur«, za katere natecajna komisija oceni, da teh pogojev ne izpolnjujejo, natecajna
komisija zavrne.
Izmed »predlogov kandidatur«, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 1. clena tega
pravilnika, natecajna komisija ро pravilu najvecjega stevila prejetih obrazcev, izbere ро enega
studenta in studentko - kandidata za podelitev priznanja. v primeru izenacenega stevila
prejetih obrazcev, se pri izboru kandidatov uposteva visja povprecna ocena studija.
Pred oddajo predloga senatu, natecajna komisija pridoЬi soglasje kandidatov za podelitev
priznanja. Се kandidat ne da soglasja, komisija nadaljuje postopek ро pravilu naslednjega
najvecjega stevila prejetih obrazcev.
6. clen
Natecajna komisija kandidata in kandidatko za priznanje, ki sta s priznanjem soglasala,
posreduje senatu. О priznanju odloCi senat z vecino glasov prisotnih Clanov senata.
Priznanje izroCi dekan, praviloma na dnevu fakultete. Poleg priznanja se nagrajenima kot
simbol casti, za cas do podelitve priznanja za naslednje studijsko leto, izrocita tudi:
Najstudentki- diadem in
Najstudentu- zezlo.
Simbola casti hrani dekanat fakultete ш ga nagrajenima izroci, kadar је njuna uporaba
smiselna pri opravljanju posameznih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz priznanja in jih
doloca 7. Clen tega pravilnika.
7. clen
Priznanje је castno in obvezujoce.
Najstudentka in najstudent zastopata studente na solskih in drugih prireditvah (informativni
dnevi, vpisi, sprejem studentov- brucev, sprejem gostov, podelitve diplom ipd.).
8. Clen
Priznanje se lahko odvzame zaradi izreka disciplinskega ukrepa ро pravilniku о disciplinski
odgovornosti studentov. О odvzemu odloci organ, ki dokoncno odloci о disciplinskem
ukrepu.
9. clen
Та Cistopis pravilnik se uporaЬlja od 31.08.2016 dalja in se objavi na spletni strani fakultete.

Stevilka: D2-5/2017
Datum: 09.02.2017

mag. Mali Grivec, vis. pred.
dekanica
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