
Senat NU sprejema na podlagi 152. člena Statuta z dne 20. 8. 2019 naslednji  

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NOVE UNIVERZE 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa število, pogoje, postopek ter obliko priznanj, ki jih za posamezne dosežke in 
pomembne prispevke podeljuje Nova univerza (v nadaljevanju: univerza), ter sestavo in naloge 
Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (v nadaljevanju: komisija). 

 

2. člen 

Univerza podeljuje naslednja priznanja: 

1. naziv »častni doktor Nove univerze« za izjemne dosežke na področju znanosti in 
umetnosti, 

2. naziv »zaslužni profesor Nove univerze« upokojenemu (i) profesorju (ici) univerze za 
pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje 
pedagoškega in mentorskega dela, 

3. zlato plaketo Nove univerze za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, 
pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda, 

4. listino odličnosti visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne 
pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke, 

5. listino odličnosti za študente za najboljše študijske in druge posebne dosežke 
6. listino odličnosti strokovnim delavcem. 

 
3. člen 

O podelitvi priznanj iz točk od 1 do 4 prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika odloča komisija 
na predlog rektorja. Odločitev komisije se posreduje v potrditev senatu univerze. O podelitvi priznanja 
iz točk od 1 do 4 prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika rektorju odloča komisija na predlog 
predsednika univerze. Odločitev komisije se posreduje v potrditev senatu univerze. 

O podelitvi listine odličnosti za študente odloča komisija na predlog dekana članice. 

O podelitvi listine odličnosti strokovnim sodelavcem odloča komisija na predlog dekana članice ali 
rektorja. 

 

4. člen 

Univerza vsako leto podeljuje praviloma največ petnajst priznanj s tem, da mednje ne štejejo priznanja 
za podeljene nazive zaslužni profesor Nove univerze, listine odličnosti za študente ter listine odličnosti 
strokovnim delavcem.  

 

5. člen 

Univerza podeljuje priznanja na predlog dekanov članic ali rektorja. 

Predlog vsebuje naslednje podatke:  



1. ime kandidata, 
2. ime predlagatelja,  
3. vrsto priznanja in  
4. utemeljitev predloga.  

 

Za priznanja častni doktor, zaslužni profesor ter za zlato plaketo je treba predložiti tudi bibliografijo 
kandidata. 

Listina odličnosti za študente se v posameznem letu podeljuje največ trem študentom, ki morajo poleg 
visoke ocene študijskega uspeha izkazati tudi druge študijske dosežke.  

 

6. člen 

Predlogi morajo biti komisiji posredovani najkasneje do 1. decembra tekočega leta za preteklo 
študijsko leto, in sicer v elektronski obliki na naslov rektorat@nova-uni.si. 

 

7. člen 

Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad je po sestavi enaka Habilitacijski komisiji Nove 
univerze. 

Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge. Sklep komisije je sprejet, če zanj glasuje večina članov. 

 

8. člen 

Univerzitetna priznanja podeljuje v imenu univerze rektor, praviloma na slavnostni seji senata univerze 
v mesecu decembru. 

 

9. člen 

Nagrajenec/ka prejme: 

1. listino o priznanju (točke 1., 2. in 4.) ki jo podpiše rektor univerze. V listino se vpiše vrsta 
priznanja, ime prejemnika priznanja in sklep univerzitetnega senata; 

2. zlato plaketo, ki je pravokotne oblike. Na vrhnjem delu plakete je znak in ime univerze, v 
spodnjem delu pa ime in priimek nagrajenca, datum podelitve ter ime in priimek rektorja; 

3. listino o študentskem priznanju, ki jo podpiše rektor univerze. Na listini je ime in znak univerze, 
ime in priimek prejemnika priznanja in dosežek ali področje udejstvovanja, za katero se listina 
podeljuje. 

Vsa priznanja, razen listine za naziv »častni doktor Nove univerze«  se izdajo v slovenskem jeziku. V 
kolikor je nagrajenec tuj državljan se priznanje izda v angleškem jeziku. Listina za naziv »častni doktor« 
se izda v latinskem jeziku. 

Vzorci listin in plaket so priloga in sestavni del tega pravilnika. 

 

10.  člen 

Univerza vodi evidenco o podeljenih priznanjih. 

mailto:rektorat@nova-uni.si


Univerza vodi posebno knjigo častnih doktorjev. Vsak častni doktor se podpiše v knjigo častnih 
doktorjev univerze.  

11. člen  

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat Nove univerze. Sprejeti pravilnik se objavi na spletni 
strani Nove univerze. 

 

Nova Gorica, 20. 11. 2019 

 

 

 

                                                                                                                              prof. dr. Matej Avbelj 
Rektor NU 

 

 

Priloge: 

Vzorci priznanj in listin: 

 »častni doktor Nove univerze«, 

 »zaslužni profesor Nove univerze«, 

 zlata plaketa Nove univerze, 

 listina odličnosti visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne 

 pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke, 

 listina odličnosti za študente za najboljše študijske in druge posebne dosežke, 

 listina odličnosti strokovnim delavcem. 


