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Prejemniki priznanja »D a najbolj uspes 

v Mariboru v vpisni generaciji« prejmejo pisno list 
gtudentov Fakulte za 

(priznanje). 
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Univerza v Mariboru 

Fakulteta za organizacijske vede 

Na podlagi 1. in 2. odstavka 330. Elena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM - UPB10 - Ur. list RS gt. 46/2012) 
dekan Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru red. prof. dr. Marko Ferjan dne 2.12.2013 

izdaja 

Navodilo o podeijevanju priznanja »Dekanova lista najbolj uspeinih §tudentov Fakultete za 
organizacijske vede Univerze v Mariboru v vpisni generaciji« 

I. SPLONE DOLOtBE 

1. 6Ien 

To navodilo dolo6a pogoje in postopek za podeljevanje priznanja »Dekanova lista najbolj uspegnih 

gtudentov Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru v vpisni generaciji«. 

2. 6Ien 

V tem navodilu so uporabijeni izrazi, zapisani v mogki slovnibi obliki, uporabijeni kot nevtralni za mogke in 
ienske. 

II. PRIZNANJE 

3. den 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru podeijuje priznanja svojim gtudentom za 
nadpovprden gtudijski uspeh v preteklem gtudijskem letu. 

4. 6Ien 
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru podeijuje priznanja najbolj uspegnim gtudentom I. in 
II. stopnje gtudijskih programov Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, razyrkenim glede na 
vrsto, nadn in letnik gtudija, ki so v preteklem gtudijskem letu do zakljuEka izpitnega obdobja dosegli 

nadpovprden gtudijski uspeh, s katerim so se uvrstili v zgornji rang prvih treh najvigjih povprdnih ocen v 
vpisni generaciji ter izpolnjevali osnovni .`' - zpri erfr ki ga taken "student mora 

izpolnjevati, je sleded: 

- student od svojega prvega piss na nag° kult 

- student ima opravijene vse 
	

vezn 

- njegova skupna povprdna ocena 

o ni se nikoli ponavijal letnika, 

retekla in tek• 	o leto in 

eha dose 	nj 00. : , 	• 

III. POSTOPEK 

6Ie 
Karierni center UM FOV praviloma ob zgetku novega gtudijskega leta oz. takoj, ko 
gtudijskih obveznosti pretekiega gtudijskega leta, naslovi na Raunalnigki center 

zna vsi rezultati 
niv ze v Mariboru 
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povpragevanje za izpis ustrezne baze gtudentov, ki izpolnjujejo vstopne zahtevane kriterije (4. 6Ien) ter jih 

ustrezno uredi. Na podlagi kontho urejene evidence, gtevila vpisanih gtudentov v posameznem letniku 
gtudija ter dolaenega zgornjega ranga (prvih treh najvigjih povprdnih ocen), se tako dolod kont'no gtevilo 

prejemnikov priznanj v posameznem letniku. 

V primeru, ko veZ gtudentov istega letnika izpolnjuje vstopne pogoje, se gtudente rangira glede na skupno 

povpreIno oceno in tako dolod vrstni red prvih treh najvigjih povprethih ocen. V primeru, ko vet' gtudentov 

istega letnika izpolnjuje vstopne pogoje in ima enako skupno povpreEno oceno, ki jih uvrila med prve tri 

najvigje povprethe ocene, dobijo priznanje vsi gtudenti, ki se glede na povpreEno oceno uvrstijo med prve 

tri najvigje povprethe ocene. 

Popolnost in pravilnost pridobljenih podatkov s strani Raunalnigkega centra Univerze v Mariboru, po 

potrebi dodatno preveri tudi Referat za gtudijske zadeve UM FOV. Po preveritvi vseh zahtevanih podatkov, 
Karierni center UM FOV pripravi predlog prejemnikov priznanj Dekanova lista najbolj uspegnih gtudentov 

UM FOV in ga posreduje v vednost prodekanji za izobraievalno dejavnost in v potrditev dekanu UM FOV. 

Sklep dekana UM FOV o dodelitvi priznanj je dokon6en in se objavi na spletnih straneh ter oglasni 

deski. 

7. 6Ien 
Po objavi seznama se prejemnike priznanj skupaj s svojci pisno povabi k slovesni podelitvi priznanj. Vabilo 

na slovesnost se posreduje tudi vsem visokogolskim udteljem, predstavnikom lokalne skupnosti, 

predstavnikom medijev in preostali zainteresirani javnosti. 

8. Glen 

Priznanje Dekanova lista najbolj uspegnih gtudentov UM FOV v vpisni generaciji, podeli dekan UM FOV 

enkrat letno, praviloma v mesecu oktobru. 

9. 6Ien 

Evidenca o podeljenih priznanjih se vodi v Kariernem centru UM FOV. 

IV. KONNE DOLOtBE 
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