Na podlagi Pravil Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je njen Senat na seji 28. 10. 2015
sprejel

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ ŠTUDENTOM FILOZOFSKE FAKULTETE
ZA NAJBOLJŠO DOKTORSKO DISERTACIJO NA PODROČJU HUMANISTIKE IN
DRUŽBOSLOVJA
1. člen
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani s podeljevanjem priznanj za najboljšo doktorsko
disertacijo spodbuja znanstvenoraziskovalno dejavnost študentov Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in
družboslovje.
2. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za ocenjevanje doktorskih disertacij, ki so jih študentje
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjali pred komisijo za zagovor
doktorske disertacije. Opredeljuje tudi sestavo Odbora za podeljevanje priznanj za najboljšo
doktorsko disertacijo, njegov mandat in delovanje.
3. člen
Mentorji doktorskih študentov do 21. oktobra na dekanatu FF UL vložijo predloge za priznanje
za doktorske disertacije, ki so jih študenti uspešno zagovarjali v zaključenem študijskem letu.
Predlog vsebuje obrazec predloga, podpisan s strani članov komisije za oceno disertacije,
soglasje študenta in dva izvoda disertacije.
Za priznanje pridejo v poštev disertacije, za katere so po zagovoru vsi člani komisije za
ocenjevanje soglasni, da disertacijo predlagajo za priznanje in to potrdijo s podpisom obrazca
predloga.
Predložena dela, ki so izdelana v tujem jeziku,2 morajo vsebovati izčrpen povzetek v
slovenskem jeziku, kot to določa 55. člen Pravilnika o organizaciji in izvajanju
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje.
4. člen

Moške oblike samostalnikov so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike
nezaznamovanega slovničnega spola.
2
V tujem jeziku so lahko napisane samo disertacije študentov za področja jezikoslovja in
literarnih ved v okviru študija tujih jezikov na FF ali študentov, ki sta jim Senat FF in KDRŠ UL
odobrila pisanje disertacije v tujem jeziku.
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Fakulteta podeli vsako leto do tri fakultetna priznanja, ki so si enakovredna, in sicer za tri širša
področja:




humanistika
jezikoslovje
družboslovje

Mentor določi, na katerem področju (upošteva se okvirna opredelitev študijskih področij po
Klasius-u)3 glede na temo disertacije študent kandidira za priznanje. Na vsakem od naštetih
treh področij se podeli največ eno priznanje.
5. člen
Prijavljena delo v roku 5 mesecev strokovno ocenijo ocenjevalci Odbora za podeljevanje
priznanj, ki za nagrajene disertacije podajo kratke utemeljitve.
Odbor za podeljevanje priznanj sestavlja sedem članov: šest ocenjevalcev (po dva z
vsakega področja) in prodekan za doktorski študij. Odboru predseduje prodekan za
doktorski študij, ki ni ocenjevalec, ampak vodi delo odbora in pripravi poročilo za Senat
Filozofske fakultete. V primeru, da člana iz istega področja glede predloga za nagrado nista
soglasna, prodekan v posvetu z ocenjevalci predlaga dodatnega ocenjevalca. Dodatnega
ocenjevalca komisiji predlaga tudi v primerih, če je mentor, ki predlaga nagrado, član
Odbora za podeljevanje priznanj, ali v primeru ko so disertacije napisane v tujem jeziku,
ki ga člani odbora ne razumejo. V zadnjem primeru mora dodatni ocenjevalec poleg
potrebnega tujega jezika aktivno obvladati tudi slovenski jezik.
Ocenjevalci v Odboru za podeljevanje priznanj so habilitirani učitelji, ki na UL
izpolnjujejo pogoje za mentorja na doktorskem študiju in so zaposleni na FF. Po potrebi
(dodatni ocenjevalec, glej zgoraj) lahko predsednik odbora k ocenjevanju povabi tudi
profesorje drugih univerz, ki na svoji univerzi izpolnjujejo isti pogoj in aktivno obvladajo
slovenski jezik.
Ocenjevalce na predlog oddelkov oz. področij doktorskega študija izbere dekan in jih
predlaga v izvolitev Komisiji za doktorski študij Filozofske fakultete. Odločitev Komisije
za doktorski študij potrdi Senat Filozofske fakultete. Prodekan za doktorski študij je
predsednik odbora po funkciji. Mandat članov Odbora za podeljevanje priznanj je dve leti.

Sistem Klasius se uporablja smiselno glede na naravo strok in predlagano razdelitev na tri široka
področja, na katerih se podeljuje nagrada. Jezikoslovje je namreč po Klasiusu del humanistike,
vendar je glede na obsežnost in svojo specifičnost znotraj doktorskega študija to smiselno
obravnavati kot samostojno področje. Nekatera študijska področja v doktorskem programu so
uvrščena tako v humanistiko kot v družboslovje – mentor presodi, na katero področje bo predlagal
disertacijo glede na njeno vsebino. Nekatera področja (umetnostna zgodovina, muzikologija) so v
Klasiusu opredeljena kot umetnost, čeprav gre za klasične humanistične stroke, zato spadajo v
področje humanistike. Preglednica Klasius je priloga tega dokumenta.
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Pri ocenjevanju del za fakultetno priznanje morajo ocenjevalci upoštevati zlasti naslednja
merila:







kakovost, pomembnost dela, znanstveno odličnost,
metodološko zahtevnost, teoretično utemeljenost in/ali praktično uporabnost ter
disciplinarno poglobljenost in/ali interdisciplinarnost,
poznavanje domače in dostopne tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
jezikovno in slogovno neoporečnost besedila,
primernost dela za objavo v znanstvenem tisku,
humanistično in družboslovno relevantnost ter etično občutljivost.
6. člen

Fakultetna priznanja podeljuje dekan FF v navzočnosti mentorjev, predstojnikov oddelkov
in področnih koordinatorjev vsako leto na Dekanov dan. Slovesnost pripravijo strokovne
službe fakultete v sodelovanju z oddelki.
7. člen
Nagrajenec prejme priznanje, hkrati pa mu je ponujena priložnost, da svojo disertacijo v
ustrezno predelani obliki objavi pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete. Za objavo
mora nagrajenec ustrezno predelati disertacijo skladno z merili, ki veljajo za znanstvene
monografije.4 V ta namen bo Znanstvena založba ustanovila posebno knjižno zbirko
»Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na spletni strani Filozofske fakultete.

Dekanja Filozofske fakultete:
red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
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Natančna navodila nagrajenci prejmejo na Znanstveni založbi FF.

Razvrstitev študijskih področij po KLASIUS–P
1 – IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2 – UMETNOST IN HUMANISTIKA
21 – Umetnost
22 – Humanistika
3 – DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE
31 – Družbene vede
32 – Novinarstvo in obveščanje

Študijsko področje

Nacionalnospecifično področje

Koda

Ameriški študiji

humanistika, družbene vede

Andragogika
Antični študiji*
Aplikativne psihološke
študije
Arheologija
Azijske in afriške študije

andragogika
mrtvi jeziki (latinščina, stara grščina)
psihologija

2200,
3100
1422
2227
3111

Balkanski študiji

humanistika, družbene vede

Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija

izobraževanje učiteljev tujih jezikov
družbene vede (podrobneje
neopredeljeno)
psihologija
humanistika, družbene vede

Eksperimentalna psihologija
Epistemologija humanistike
in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Etnologija, kulturna in
socialna antropologija
Evropske študije
Filozofija
Geografija

Globalizacijski študiji

arheologija
humanistika, družbene vede

sociologija in študij kultur (podrob.
neopre.)
etnologija, socialna antropologija
humanistika, družbene vede
filozofija, logika in etika (podrob.
neopre.)
socialna in humana geografija,
geografija (naravna in geofizikalna)
humanistika, družbene vede

2252
2200,
3100
2200,
3100
1453
3100
3111
2200,
3100
3120
3122,
3125
2200,
3100
2260
3124,
4432
2200,
3100

Heritologija

umetnostna zgodovina, zgodovina,
arheologija, etnologija

Informacijske vede

knjižničarstvo, dokumentalistika,
arhivistika (podrob. neopre.)
humanistika, družbene vede

Jezikoslovje
Literarne vede
Medijski študiji
Muzikologija

Slavistični študiji

humanistika
kulturologija
zgodovina in teorija glasbe,
muzikologija
pedagogika
prevodoslovje
psihologija
psihologija
religija, verstva (podrobneje
neopredeljeno), družbene vede
humanistika, družbene vede

Slovenistika

humanistika, družbene vede

Sociologija kulture
Študiji spola
Teoretska psihoanaliza

sociologija in študij kultur (podrob.
neopre.)
sociologija (drugo)
psihoanaliza, filozofija, logika in etika

Umetnostna zgodovina
Zgodovina

umetnostna zgodovina
zgodovina

Pedagogika
Prevodoslovje
Psihologija osebnosti
Razvojnopsihološke študije
Religiologija

XXX – področja, ki jih koordinira FF
XXX – področja, ki jih koordinirata FF in FDV
XXX – področje, ki ga koordinirajo FF, FDV in TEOF

2111,
2251,
2252,
3122
3220
2200,
3100
2200
3123
2122
1424
2222
3111
3111
2210,
3100
2200,
3100
2200,
3100
3120
3129
3113,
2269
2111
2251

