
Komisija za nagrade, priznanja in promocijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani v skladu s Pravilnikom o podeljevanju pohval in nagrad študentom 
UL FKKT in nagrad ter priznanja Maksa Samca, prečiščeno besedilo 4 (PNP UL FKKT, 
PB4; sprejet 20. 2. 2015), ter Sprememb Pravilnika PNP UL FKKT, PB4 (sprejete 20. 3. 
2015) objavlja 
 
 

RAZPIS ZA NAGRADE IN PRIZNANJE MAKSA SAMCA 
za leto 2015 

 
 
Nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo 
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL 
FKKT) podeljuje nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo, in sicer po eno z 
naslednjih treh področij:  
- kemija,  
- biokemija, 
- kemijsko inženirstvo ter kemijska tehnologija.  
 
Na natečaju za izjemno doktorsko delo lahko sodelujejo doktorji, ki so vsaj del svojega 
usposabljanja zaključili v sodelovanjem z UL FKKT, pri čemer od zagovora doktorata ne 
sme preteči več kot 2 leti. Prav tako je pogoj, da so kandidati odličnost pri raziskovalnem 
delu dokazali z objavo vsaj dveh znanstvenih člankov s prvim avtorstvom v znanstvenih 
revijah, indeksiranih v SCI. Podrobni pogoji za kandidaturo so navedeni v Pravilniku o 
podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanja Maksa 
Samca, PB 4, ter Spremembah Pravilnika. 
 
Kandidat na Komisijo za nagrade, priznanja in promocijo Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, do 15.10.2015 naslovi 
vlogo, ki mora vsebovati: 
-   življenjepis, 
-   disertacijo (trdo vezano in v elektronski obliki), 
-   fotokopije člankov.  
Med članke se šteje tudi dela, ki so bila sprejeta v objavo, če je priloženo potrdilo o 
sprejetju. Pri ocenjevanju se upošteva le članke, ki so v povezavi z doktorsko disertacijo. 
Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane. 
 
 
Nagrada Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT 
 
Namen podelitve nagrade Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT je 
predvsem spodbujanje kvalitetnega pedagoškega dela, pa tudi drugih aktivnosti, ki 
prispevajo k popularizaciji študijev na UL FKKT in ugledu Fakultete kot izobraževalne in 
raziskovalne organizacije. Za to nagrado so lahko predlagani vsi sodelavci fakultete, 
učitelji kemije in/ali drugih ved, ki jih goji UL FKKT v osnovnih in srednjih šolah ter drugi, 
ki ustrezajo namenu podelitve nagrade. 
 
Predlog kandidata (posameznika ali skupine) za podelitev nagrade Maksa Samca za 
popularizacijo študijev UL FKKT do 15. oktobra 2015 na Komisijo skupaj naslovijo trije 
zaposleni delavci UL FKKT, pri čemer ne morejo predlagati sebe. Predlog mora 



vsebovati naslednje elemente: 
- kratko utemeljitev, ki jo napišejo predlagatelji (največ 1 stran), 
- opis kandidatovih najpomembnejših dosežkov, ki so prispevali k popularizaciji študijev 
UL FKKT (največ 5 strani). Dosežki morajo biti ustrezno utemeljeni.  
 
 
Priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto 
     
Namen podelitve priznanja Maksa Samca za zasluge za Fakulteto je spodbujanje 
kvalitetnega dela na UL FKKT in drugih aktivnosti, ki prispevajo k dvigu ugleda fakultete. 
Za to nagrado so lahko predlagani zaposleni ali bivši zaposleni na UL FKKT. 
 
Predlog kandidata za priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto do 15. oktobra 
2015 na Komisijo skupaj naslovijo trije zaposleni pedagoški delavci UL FKKT, pri čemer 
ne morejo predlagati sebe. Predlog mora vsebovati naslednje elemente: 
- kratko utemeljitev, ki jo napišejo predlagatelji (največ 1 stran), 
- življenjepis kandidata, iz katerega je razvidna zaposlitev na UL FKKT, 
- opis kandidatovih najpomembnejših dosežkov, ki so prispevali k dvigu ugleda UL FKKT 
in so nastali med zaposlitvijo na tej fakulteti (največ 5 strani). Dosežki morajo biti 
utemeljeni in opis mora vsebovati primerne in preverljive reference. 
 
Vsi postopki sprejemanja in podelitve nagrad in priznanja bodo potekali v skladu s 
Pravilnikom o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanja 
Maksa Samca, prečiščeno besedilo 4 (PNP UL FKKT, PB4, sprejet 20. 2. 2015), in 
Spremembami Pravilnika PNP UL FKKT, PB4 (sprejete 20. 3. 2015). Oboje je objavljeno 
na spletni strani UL FKKT:  
http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/3-Bolonjski_programi_3._stopnje/3-
Pravilniki/Pravilnik_o_nagradah_in_priznanjih_UL_FKKT__PB4.pdf;  
 
http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/3-Bolonjski_programi_3._stopnje/3-
Pravilniki/Spremembe_pravilnika_o_nagradah_in_priznanjih_UL_FKKT-PB4_20032015.pdf 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko do zaključka natečaja pridobite pri mag. 
Maji Ramovš. Kontaktni podatki: e-mail: maja.ramovs@fkkt.uni-lj.si, tel.: 01 479 8403. 
 
 
 


