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OBVESTILO
Vsem mentorjem razpisanih tem za prejem študentske Prešernove nagrade za štud. leto

2018/2019
Obveščamo Vas, da je Komisija za študijske zadeve UL MF na podlagi Vaših predlogov, objavila 1.
junija 2018 Razpis tem za Prešernove nagrade študentom ULMF za študijsko leto 2018/2019. Razpis je
objavljen na spletnih straneh Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani:
(https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/informacije-za-studente/presernove-naloge).
Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
Navodila za pisanje del, ki jih študenti UL MF predložijo za Prešernove naloge ter Merila za ocenjevanje,
po katerih se bodo ocenjevala vsa izdelana dela, ki so razpisana, in s katerimi bodo študenti kandidirali
za prejem študentske Prešernove nagrade na Univerzi in na naši fakulteti so objavljena na spletni strani
ULMF:
(https://www.mf.unilj.si/application/files/9815/4235/0493/Pravilnik_o_podeljevanju_Presernovih_nagrad.pdf)
(https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7515/4235/1119/Priloga_1.pdf)
( https://www.mf.uni-lj.si/application/files/6715/4235/1376/Priloga_3.pdf)
Prosimo, da z Navodili .. in Merili .. seznanite študente, ki so izbrali teme, ker se na tej podlagi
dela ocenjujejo v okviru študijske komisije ULMF.
Študent mora iz razpisa izbrano temo za Prešernovo nalogo, potem, ko se je dogovoril z mentorjem,
prijaviti na el. naslov: marija.martincic@mf.uni-lj.si. V kolikor si izbere temo za Prešernovo nalogo kot
izbirni raziskovalni predmet, ga mora prijaviti ob vpisu v referatu za dodiplomski študij.
Vse raziskave morajo proučiti pristojne komisije (Komisija RS za medicinsko etiko, odločba VURS-a),
ki bodo z moralno – etičnega in pravnega stališča presodile, ali je raziskava potrebna ali ne in ali je v
skladu z določbami in načeli deklaracije iz Helsinkov/Tokia in z drugimi akti, ki so bili glede teh vprašanj
sprejeti v mednarodnih organizacijah in na Univerzi v Ljubljani. Poskuse na živalih lahko izvajajo v
ustanovah, ki imajo ustrezno dovoljenje. Mnenje pristojne komisije mora biti priloženo oddani
raziskovalni nalogi.
Opozarjamo, da dobo naloge, pri katerih ne bo izpolnjen zgoraj navedeni pogoj, izločene iz ocenjevanja.
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V skladu z razpisom morajo biti teme, katerih razpisanih naslovov se ne more spreminjati, izdelane in
oddane v nevezani obliki do ponedeljka 2. septembra 2019 do 14. ure. Naloge, ki bodo predlagane
za Univerzitetno Prešernovo nagrado in izbrane za fakultetno Prešernovo nagrado oziroma priznanje
bodo študentje naknadno vezali v predpisano obliko.
V skladu s 67. členom Pravilnika o organizaciji in delovanju MF, bo število fakultetnih Prešernovih
nagrad za najboljša dela omejeno.
Opozarjamo, da bodo po sklepu študijske komisije naloge, ki ne bodo izdelane v skladu s Pravilnikom
o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in
Navodili za pisanje del, ki jih študenti UL MF predložijo za Prešernovo nalogo, izločene iz
ocenjevanja. Prav tako bodo izločene iz ocenjevanja naloge, katere bodo oddali študenti po zaključku
svojega študija. Iz ocenjevanje bodo izločene tudi naloge, ki ne bodo oddane do 2. 9. 2019.
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