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ZADEVA: Razpis za LAVRIČEVA PRIZNANJA za študijsko leto 2020/2021
Obveščamo Vas, da je Senat UL MF na 28. seji dne 1. 2. 2021 sprejel sklep o objavi
Razpisa za Lavričevo priznanje učitelju in asistentu
v skladu s Pravilnikom za podelitev Lavričevega priznanja (v nadaljevanju pravilnik).
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško
delo učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji ter organizacijske,
znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir pedagoškega dela na UL MF.
V skladu s 3. členom pravilnika se uspešnost pedagoškega dela ocenjuje po kvaliteti predavanj,
seminarjev, vaj, skrbi za učne pripomočke ter odnosu do študentov. Lavričevo priznanje za učitelje
je podeljeno za delo, ki ga učitelj opravlja in ni vezano na delovno mesto, ki ga kandidat zaseda.
Kandidati za Lavričeva priznanja so lahko tudi zdravniki in zobozdravniki z veljavnim pedagoškim
nazivom, ki kot nazivni pedagoški delavci, zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni
zavod UL MF, sodelujejo v študijskem programu UL MF.
Ocenjujejo se tudi pomembne organizacijske rešitve, ki so izboljšale pouk ali izboljšale možnosti
za strokovno ali zdravstveno raziskovalno delo, ki sodi v okvir pedagoškega dela posameznega
učitelja ali asistenta na UL MF.

V roku 90 dni od objave razpisa (do vključno 3. maja 2021) lahko katedre, inštituti UL MF in
Študentski svet UL MF pošljejo svoje utemeljene predloge o kandidatih za Lavričeva priznanja,
sprejetih z večino glasov članov kateder oz. članov strokovnih kolegijev inštitutov na tajnem
glasovanju. Predlogi morajo biti poslani v zaprti kuverti z oznako “za Lavričeva priznanja” na
naslov: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana. Predlogi morajo biti obrazloženi.
V skladu s 5. členom pravilnika Komisija za podelitev Lavričevih priznanj predlaga Senatu UL MF
kandidata za prejem priznanja.
Lavričeva priznanja vsebujejo svečano listino in denarno nagrado.
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