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ZADEVA: Razpis za nagrade in priznanje Maksa Samca za leto 2021 
 

Komisija za nagrade, priznanja in promocijo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze 
v Ljubljani (v nadaljevanju: Komisija) v skladu s »Pravilnikom o podeljevanju pohval in nagrad 
študentom UL FKKT in nagrad ter priznanja Maksa Samca, prečiščeno besedilo 6 (PNP UL 
FKKT, PB6) objavlja 
 
 
RAZPIS ZA NAGRADE IN PRIZNANJE MAKSA SAMCA za leto 2021 
 
 
I. Nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo 
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FKKT ali 
Fakulteta) podeljuje nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo, in sicer po eno z naslednjih 
področij:  

 - kemija,  
 - biokemija, 
 - kemijsko inženirstvo, 
 - kemijska tehnologija. 
 
Kandidat za nagrado Maksa Samca za doktorsko disertacijo je lahko doktor, ki je zaključil doktorski 
študij po programih, ki jih izvaja ali soizvaja Fakulteta ali doktor, ki je zaključil doktorski študij na 
drugi priznani univerzi, če je bil mentor ali somentor pedagoški delavec Fakultete. Pri tem je 
kandidat dosegel nad povprečni uspeh, obenem pa se je izjemno izkazal pri raziskovalnem delu z 
objavo vsaj dveh znanstvenih člankov v priznanih znanstvenih revijah, indeksiranih v SCI, kjer je 
kandidat prvi avtor. 
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Vloga mora vsebovati: 

- življenjepis, 
- fotokopije člankov, 
- trdo vezan izvod disertacije  
- izpolnjen obrazec (OBRAZEC KANDIDATA UL FKKT ZA MS word) v prilogi. 

 
Vlogo z vsemi zgoraj navedenimi prilogami morate posredovati tudi v elektronski obliki. 
 
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.  
 

II. 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 Fakulteti 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 na Komisijo skupaj naslovijo trije zaposleni pedagoški delavci Fakultete, 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 utemeljeni. 

Predlog z vsemi zgoraj navedenimi prilogami morate posredovati tudi v elektronski obliki. 
 

III. 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 Fakulteti. 
 
Predlog kandidata za priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto na Komisijo skupaj naslovijo 
trije zaposleni pedagoški delavci Fakultete, 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 Fakulteti; 
- opis kandidatovih najpomembnejših dosežkov, ki so prispevali k dvigu ugleda Fakultete in so 
nastali med zaposlitvijo na tej Fakulteti (največ 5 strani). Dosežki morajo biti utemeljeni, opis 
mora vsebovati primerne in preverljive reference. 

Predlog z vsemi zgoraj navedenimi prilogami morate posredovati tudi v elektronski obliki. 
 

 



Rok za oddajo vlog je do vključno 15. oktobra 2021. 

Vloge oziroma predloge s prilogami v tiskani obliki posredujte v Glavno pisarno Fakultete s 
pripisom za »Komisijo – vloga MS«. 

Vloge oziroma predloge s prilogami v elektronski obliki pa posredujte na elektronski naslov 
irena.crcek@fkkt.uni-lj.si. 

 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko do zaključka pridobite pri ge. Ireni Črček,  e-naslov: 
irena.crcek@fkkt.uni-lj.si,  tel.: 01 479 8429 ali 031 290 632. 
 
 
 
Izr. prof. dr. Drago Kočar 
predsednik Komisije za 
nagrade, priznanja in 
promocijo UL FKKT 
 
 

   
 
 
Prof. dr. Jurij Svete 
Dekan UL FKKT 
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