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Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 

Ljubljanska cesta 31A  

8000 Novo mesto 

 

Na podlagi Pravilnika o priznanjih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, sprejetega na 
23. dopisni seji senata FIŠ, dne 28.2.2022, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
objavlja: 

 

JAVNI RAZPIS 

Za podelitev priznanj Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za leto 2022 

 

Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k 
nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega, pedagoškega 
dela in krepitvi ugleda FIŠ.  

FIŠ podeljuje  priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju:  
prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem koledarskem ali študijskem letu. 

Pogoji in postopek podeljevanja priznanj, ki jih za posamezne dosežke in pomembne prispevke 
podeljuje Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, so določeni s Pravilnikom o priznanjih 
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki je objavljen na spletnem naslovu 
https://www.fis.unm.si/katalog-dokumentov/ , zavihek »Interni akti«. 

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah: 

• najuspešnejši študenti na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih za 
preteklo študijsko leto. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem področju in na 
področju obštudijskih dejavnosti;  

• za najboljša zaključna dela na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih 
za preteklo študijsko leto; 

• za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo študijsko leto. 
 

Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko ali koledarsko 
leto: 

• visokošolski učitelji ali sodelavci za dosežke na izobraževalnem področju; 
• visokošolski učitelji ali sodelavci na področju tutorstva;  
• raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju;  
• visokošolski učitelji za dosežke pri vodenju fakultete; 
• strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti 

fakultete.  
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Ob okroglih obletnicah lahko FIŠ podeljuje priznanja za življenjsko delo svojih zaposlenih.  

FIŠ lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko ali koledarsko 
leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu kakovosti 
in izjemnim dosežkom na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete. 

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v Novem 
mestu«. 

Rok za oddajo prijav je do vključno 7.4.2023. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo 
Fakulteta za informacijske študije prejela do vključno 7.4.2023, ali bodo do tega dne priporočeno 
poslane po pošti. Elektronsko verzijo prijave prosimo pošljite na klara.pajic@fis.unm.si. 

 

Prijave morajo vsebovati naslednje podatke: 

1. Podatke o predlagatelju (oseba, podjetje, zavod …), 

3. Podatke o kandidatu/ih (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, datum rojstva, izobrazba, 
delovno mesto ali šola), 

4. Navedba kategorije priznanja – opredelite, za katero od razpisanih kategorij priznanj predlagate 
kandidata, 

5. Utemeljitev predloga: Prijava naj vsebuje podatke in dokazila, ki so potrebni za ocenjevanje v 
skladu s Pravilnikom o priznanjih Fakultete za informacijske študije v Novem mestu. 

Prijave pošljite na naslov: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31A, 
8000 Novo mesto, s pripisom »Vloga za razpis priznanja FIŠ: NE ODPIRAJ!«. Postopke v zvezi s 
podelitvijo priznanj vodi Komisija za priznanja FIŠ, ki bo prijave pregledala v štirih tednih po zaključku 
roka za prijavo. Odpiranje ne bo javno, prejemniki priznanj bodo o izidu obveščeni. 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri ge. Klari Pajić na elektronskem naslovu 
klara.pajic@fis.unm.si. 

V tem razpisu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

predsednik Komisije za priznanja FIŠ, izr. prof. dr. Blaž Rodič 

 


