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Na podlagi 330. in 337. €lena Statuta  Univerze v Mariboru (Statut UM -UP812 -  Ur.  list RS St. 29/2017) dekan

Fakultete za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru red.  prof. dr.  Iztok Podbregar dne  18.10.2018

izdaJ'a

Navodilo o podeljevanju priznanja »Dekanova lista najbolj uspe§nih §tudentov Fakultete za
organizacijske vede univerze v Mariboru v vpisni generaciji«

I.  SPLOSNE  DOLO€BE

1.   f len

To navodilo dolo€a pogoje in postopek za podeljevanje priznanja  »Dekanova  lista naj.bolj uspesnih Studentov
Fakultete za organizacij.ske vede  Univerze v Mariboru v vpisni generaciji«.

2.   Glen

V tern  navodilu  so  uporabljeni  izrazi,  zapisani v  moski  slovni6ni  obliki,  uporabljeni  kot  nevtralni  za  moske  in

Zenske.

11.   PRIZNANJE

3.  Glen

Fakulteta za organizacij.ske vede Univerze v Mariboru podeljuje priznanja svojim Studentom za nadpovpre€en
§tudij.ski uspeh  na vpisanem Studij.skein  programu.

4.  €len

Fakulteta za organizacijske vede  Univerze v Mariboru podelj.uj.e priznanja  naj.bolj uspesnim Studentom  I.  in  11.

stopnje  Studijskih  programov  Fakultete  za  organizacijske  vede  Univerze  v  Mariboru,  razvrs€enim  glede  na
vrsto,   na€in   in   letnik  §tudija,   ki  so  v  preteklem   Studijskem   letu   do  zaklju6ka   izpitnega   obdobja   dosegli

nadpovpre€en  Studijski  uspeh,  s  katerim  so  se  uvrstili v zgornji  rang  prvih  treh  najvi§jih  povpre€nih  ocen  v
vpisni   generaciji   ter   izpolnjevali   osnovni   vstopni   kriterij.   Vstopni   kriterij,   ki   ga   tak§en   Student   mora

izpolnj.evati, je slede€i:

-       Student od svoj.ega  prvega vpisa  na  naso fakulteto  ni §e  nikoli  ponavljal  letnika,

-       Student ima opravljene vse §tudijske obveznosti za  pretekla  in teko€e §tudijsko leto in

-       nj.egova skupna  povpre€na ocena §tudijskega uspeha celotnega studija dosega  najmanj 9,00.

Vrednost skupne povpre€ne ocene Studijskega uspeha Studentov se zaokrozi na drugo decimalno mesto.

5. f len
Prejemniki priznanja  »Dekanova  lista  najbolj uspesnih Studentov Fakultete za organizacijske vede Univerze v
Mariboru v vpisni generaciji«  prejmejo  pisno  listino (priznanje).

Ill.  POSTOPEK
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6.   f len

Karierni  center  UM  FOV  praviloma  ob  za€etku  novega  §tudijskega  leta  oz.  takoj,  ko  so  znani  vsi  rezultati
5tudij.skih   obveznosti   preteklega   Studijskega   leta,   naslovi   na   Ra€unalniski   center   Univerze   v   Mariboru

povprasevanje  za  izpis  ustrezne  baze  Studentov,  ki  izpolnjujejo  vstopne  zahtevane  kriterije  (4.  Elen)  ter I.ih
ustrezno uredi. Na podlagi kon€no urej.ene evidence, §tevila vpisanih Studentov v posameznem letniku Studij.a

ter   dolo€enega   zgornj.ega   ranga   (prvih   treh   najvisj.ih   povpre€nih   ocen),   se   tako   dolo€i   kon€no   Stevilo

prejemnikov priznanj v posameznem  letniku.

V  primeru,  ko ve€ Studentov  istega  letnika  izpolnjuje vstopne  pogoj.e,  se  §tudente  rangira  glede  na  skupno

povpre€no oceno in tako dolo€i vrstni  red  prvih treh  najvisjih  povpre€nih ocen. V primeru,  ko ve€ 5tudentov
istega  letnika  izpolnjuje  vstopne  pogoje  in  ima  enako  skupno  povpre€no  oceno,  ki jih  uvr§€a  med  prve  tri
najvisj.e povpre€ne ocene, dobijo priznanje vsi 5tudenti,  ki se glede na  povpre€no oceno uvrstijo med  prve tri
najvisje povpre€ne ocene.

Popolnost in pravilnost pridobljenih podatkov s strani Ra€unalniskega centra  Univerze v Mariboru, po potrebi

dodatno  preveri tudi  Referat za  Studij.ske  zadeve  UM  FOV.  Po  preveritvi vseh  zahtevanih  podatkov,  Karierni

center UM  FOV pripravi  predlog  prejemnikov priznanj  Dekanova  lista  naj.bolj  uspe§nih  Studentov UM  FOV in

ga  posreduje v vednost prodekanji za  izobrazevalno dej.avnost in v potrditev dekanu  uM  FOV.

Sklep  dekana   UM  FOVo  dodelitvi   priznanj  I.e  dokon€en   in  se  obj.avi   na   spletnih stranehteroglasnideski.

7.   Elen

Po objavi seznama se prej.emnike priznanj skupaj. s svojci  pisno povabi k slovesni podelitvi  priznanj. Vabilo  na

slovesnost se posreduje tudi vsem visokosolskim u€itelj.em, predstavnikom lokalne skupnosti, predstavnikom
medij.ev in  preostali zainteresirani javnosti.

8.   Elen

Priznanje  Dekanova  lista najbolj uspesnih Studentov UM  FOVv vpisni generaciji, podeli dekan UM  FOV enkrat

letno, praviloma v mesecu oktobru.

9.   Glen

Evidenca o  podelj.enih  priznanj.ih se vodi v Kariernem  centru  UM  FOV.

IV.  KON€NE  DOLO€BE

10.  `len

To  navodilo izda dekan  Fakultete za organizacij.ske vede  Univerze v Mariboru  red. prof. dr.  Iztok Podbregar in

za€ne veljati  z dnem  objave  na  oglasni  deski  UM  FOV. Z dnem  objave teh  navodil  preneha  veljati  Navodilo o

podeljevanj.u   priznanja   »Navodilo   o   podeljevanju   priznanja   »Dekanova   lista   najbolj   uspesnih   Studentov
Fakultete za organizacijske vede univerze v Mariboru v vpisni generacij.i« z dne 2.12.2013.           rfp~|

Red.  prof.  dr.

DEKA
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