Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru je Senat Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru na seji dne 15.4.2016 sprejel spremenjen

Pravilnik o nagrajevanju najboljših raziskovalnih dosežkov študentov
1. Senat FERI enkrat letno razpiše natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov in
določi seznam ocenjevalcev iz posameznih inštitutov.
2. Na natečaj se lahko prijavijo študenti ali skupine študentov, ki so vpisani na FERI
oziroma so diplomirali v času enega leta pred razpisom natečaja.
3. Na natečaj se je mogoče prijaviti le z rezultati zaključenega raziskovalnega dela, ki je
bilo opravljeno v času študija na FERI kot samostojno delo študenta/ov ali v
sodelovanju z mentorjem s FERI.
4. Kandidati se prijavijo na razpisani natečaj tako, da pošljejo Komisiji za
znanstvenoraziskovalno delo (KZRD) FERI svoje vloge v zapečatenih kuvertah s
pripisom »natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov«.
5. Vloga je sestavljena iz dveh delov.
Prvi del vloge je prijavni obrazec RDŠ-1/2. Ta mora vsebovati ime in priimek študenta,
smer in leto študija, vpisno številko, predvideni način predstavitve dela, ki je lahko v
obliki posterja, računalniške prestavitve ali predstavitve izdelka, in podatke o
morebitnih objavah na konferencah, v revijah ali v medijih.
Drugi del vloge je prijavni obrazec RDŠ-2/2. Ta mora vsebovati naslov dela, povzetek,
pregled podobnih realizacij, opis raziskovalnega dela in opis morebitnih originalnih
rešitev.
6. KZRD obravnava vse vloge, prispele do zaključka natečaja.
7. KZRD za vsako prispelo vlogo izbere tri ocenjevalce s seznama, ki ga določi senat FERI
ob razpisu. Ocenjevalci, ki so praviloma iz različnih inštitutov FERI, dobijo v pregled le
drugi del vloge brez podatkov o vlagatelju in najkasneje v roku 30 dni oddajo skupno
oceno predloženega dela. Ocenjevalci so lahko le zaposleni s FERI, ki niso sodelovali
pri nastanku dela. Najvišja možna ocena vloge znaša 10 točk.
8. KZRD sestavi končno oceno dela tako, da skupni oceni ocenjevalcev prišteje še
največ 10 točk. Te je mogoče dodeliti za morebitne objave na konferencah, v revijah
ali druge objave, ki promovirajo FERI. Pri tem se upoštevajo le objave, povezane s
predloženim delom. Upoštevajo se tudi potrdila o člankih, sprejetih za objavo.
9. Dela, ki so nastala samostojno, in tista, ki so nastala v sodelovanju z mentorjem, se
obravnavajo v dveh ločenih kategorijah.
10. FERI avtorjem najbolje ocenjenih del iz vsake kategorije podeli nagrade oz. priznanja.
Maribor, 15.4.2016
DEKAN
Prof. dr. Borut Žalik

Izraz prijavitelj je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in
moške.

Obrazec RDŠ-1/2 za prijavo na natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov
PRIJAVITELJ/I:
Ime in priimek:

Vpisna
številka:

Študijska smer/letnik:

KATEGORIJA DELA:
Samostojno delo:

Delo nastalo
mentorjem:

v

sodelovanju

z

Mentor
Ime in priimek:
Naziv mentorja:
PRIJAVITELJEVA IZJAVA:
Podpisani prijavitelj(i) izjavljam(o), da sem (smo) seznanjen(i) s pogoji Natečaja za
najboljše raziskovalne dosežke študentov za leto_______ in s Pravilnikom o nagrajevanju
najboljših raziskovalnih dosežkov študentov.

Kraj in datum:

Kraj in datum:

Podpis prijavitelja oz. prijaviteljev:

Podpis mentorja:

NASLOV PRIJAVLJENEGA DELA:

Obdobje, v katerem je delo nastalo:

NAČIN PREDSTAVITVE DELA:
Poster:

Računalniška
predstavitev:

Predstavitev
izdelka:

Drugo:

PODATKI O MOREBITNIH OBJAVAH, KI SE NANAŠAJO NA PRIJAVLJENO DELO:
V revijah:

Na konferencah:

V medijih:

Drugo
(opišite):

Izraz prijavitelj je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in
moške.

Obrazec RDŠ-2/2 za prijavo na natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov

NASLOV PRIJAVLJENEGA DELA:

POVZETEK DELA:

1.

Pregled podobnih realizacij (literatura/izdelki/patenti):

2.

Opis morebitnih originalnih rešitev:

OPIS DELA:

Izraz prijavitelj je zapisan v moški slovnični obliki in je uporabljen kot nevtralen za ženske in
moške.

