
Na podlagi 52. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17,
s spremembami in dopolnitvami), Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani z dne 24. 10. 2020 
s spremembami in dopolnitvami, je Senat Univerze v Ljubljani na 9. seji dne 21. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD DR. ANE MAYER KANSKY ZA 
ODMEVNO DOKTORSKO DELO 

1. člen

Pravilnik o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo (v nadaljevanju: 
pravilnik) določa pogoje in postopek za pridobitev nagrad dr. Ane Mayer Kansky (v nadaljevanju: 
nagrade), merila in kriterije za ocenjevanje, sestavo in naloge komisije za izbor del ter obliko in 
način podelitve nagrad. 

Temeljni subjekti (kandidat, kandidatka, doktor znanosti, doktorica znanosti mentor, mentorica, 
rektor, rektorica, član, članica, nagrajenec, nagrajenka, raziskovalec, raziskovalka, prejemnik, 
prejemnica) so v nadaljnjem besedilu zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za 
oba spola.

2. člen

Nagrade se podeljujejo enkrat letno doktorjem znanosti Univerze v Ljubljani za odmevna 
doktorska dela na naslednjih področjih: 

- naravoslovje, 
- tehnika, 
- biomedicina in biotehnika, 
- humanistika in izobraževanje, 
- družboslovje, 
- umetnost. 

Kandidati za nagrado so lahko doktorji znanosti, ki so pridobili znanstveni naslov doktor znanosti 
na Univerzi v Ljubljani. Kandidat lahko nagrado prejme samo enkrat. 

Na vsakem področju se podeli največ ena nagrada v posameznem letu. 

3. člen

Za nagrade se lahko potegujejo doktorska dela študentov Univerze v Ljubljani, ki so bila uspešno 
zaključena v zadnjih treh letih do vključno 30. 9. pred letom podeljevanja nagrade. Upošteva se 
datum uspešno opravljenega zagovora doktorske disertacije. 

4. člen

Predloge za odmevna doktorska dela predlagajo senati članic. Članica lahko letno predlaga na 
posameznem področju največ eno delo. V primeru interdisciplinarnega doktorskega dela se 
predlagatelj opredeli, na katerem od šestih področij je znanstveni prispevek največji. 



Delo za nagrado članici lahko predlaga mentor kandidata, član Komisije za spremljanje doktorskega 
študenta ali kateri koli raziskovalec z ožjega področja doktorske disertacije.

5. člen

Univerza v avgustu pred letom podeljevanja nagrade pozove članice k predložitvi predlogov za 
nagrade. Članice pošljejo predloge Doktorski šoli UL najpozneje do 10. januarja v letu 
podeljevanja nagrade.

Predlogi članic vsebujejo:
- kratek opis in utemeljitev za vsako predlagano delo posebej, ki naj vsebinsko sledi 

merilom iz 6. člena;
- elektronsko kopijo predlaganega dela ali povezavo v repozitorij, kjer je delo shranjeno;
- drugo dokumentacijo, na podlagi katere bo komisija lahko presojala odmevnost v skladu z 

merili iz 6. člena (biografijo kandidata, bibliografijo kandidata, ki je nedvoumno vsebinsko 
povezana z doktorskim delom, dokazila o citiranosti, dokazila o odmevnosti dela v družbi 
ipd.); 

- izpolnjena obrazca, ki sta prilogi tega pravilnika (obrazec za članice in obrazec kandidata 
za nagrado).

Članice predlagana dela za nagrade predložijo tako, da jih shranijo na posebej določenem 
prostoru na internem portalu UL, kamor shranijo tudi vse zahtevane obrazce in dokumente. 

Obrazec za članice pošljejo članice tudi v elektronski obliki na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si 
z navedbo zadeve: Predlog za nagrado dr. Ane Mayer Kansky. 

Predlagani kandidat se ob oddaji predloga pisno zaveže, da bo v primeru, da bo izbran za 
prejemnika nagrade, na rektorat Univerze v Ljubljani do roka, ki ga bo določil rektorat, posredoval 
vse podatke, ki so potrebni za podelitev nagrade (transakcijski račun nagrajenca, ime in naslov 
banke nagrajenca, kontakt nagrajenca, kontakt mentorja). V nasprotnem primeru mu nagrada ne 
bo podeljena.  

6. člen

Nagrada se podeljuje doktorskim delom, ki izpolnjujejo kriterije odmevnosti v svoji stroki ter 
katerih vsebina predstavlja vrhunski dosežek in preboj na znanstvenem ali/in umetniškem 
področju. Merila za ocenjevanje odmevnosti predloženih doktorskih del:

1. znanstvena ali/in umetniška odličnost vsebine doktorskega dela
(odlika vsebine, izjemnost, izvirnost, novost, prebojnost);
2. dosežki in pomen doktorskega dela za razvoj stroke in za širši družbeni vpliv 
(dosežki doktorskega dela in z njim povezanih objav oziroma javnih predstavitev nacionalnega ali 
mednarodnega pomena, pomen za stroko doma in v mednarodnem prostoru, potencialna 
uporabnost rezultatov v praksi, družbeni vpliv ipd.);
3. bibliografija kandidata, vezana na doktorsko delo (z afiliacijo UL)
(objave v uglednih revijah in monografijah, pomembni objavljeni prispevki na konferencah, 
vabljena predavanja, predstavitve umetniških del na nacionalni in mednarodni ravni, patentne 
prijave in patenti ipd.);
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4. odmevnost rezultatov doktorskega dela od vpisa v doktorski študij ter v obdobju do 
treh let po datumu zagovora doktorske disertacije (citati objavljenih del, odmevnost del v 
družbi, objavljene kritike, vzpostavljeno mednarodno sodelovanje, pridobljeni projekti ipd.);
5. odličnost kandidata (prodornost, izvirnost, ustvarjalnost, samostojni prispevek kandidata pri 
rezultatih, nagrade kandidata, nominacije za nagrade ipd.).

7. člen

O končnem izboru odloča Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju KDrŠ) 
na predlog strokovne komisije. 

Strokovno komisijo sestavlja 12 članov (po dva s posameznega področja), od tega je polovica 
članov KDrŠ, drugo polovico pa sestavljajo ugledni strokovnjaki z doktoratom znanosti iz 
Svetovne mreže UL oziroma drugi s Slovenijo povezani znanstveniki, profesorji ali ugledne 
osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini in jih predlagajo 
članice. Mandat članov strokovne komisije je dve leti. Pri sestavi komisije se upoštevajo načela iz 
Načrta enakosti spolov na UL. Člane strokovne komisije imenuje rektor na predlog KDrŠ. 

Člani KDrŠ in strokovne komisije so se pri delu dolžni izogibati položajem, ki bi lahko pomenili 
ali pomenijo nasprotje interesov v skladu s pravilnikom UL, ki ureja to področje. 

Naloga strokovne komisije je obravnava vseh pravočasno prejetih predlogov in priprava skupnega 
predloga z utemeljitvami za odločanje na KDrŠ. 

Strokovno komisijo vodi predsednik. Če delo strokovne komisije ni mogoče z osebno prisotnostjo, 
se lahko seja izvede z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije. 

8. člen

Strokovna komisija obravnava prejete predloge in predlog za podelitev nagrad posreduje KDrŠ 
najkasneje v dveh mesecih za nagrade, podeljene v tekočem letu. KDrŠ obravnava predlog 
strokovne komisije in sprejme odločitev o prejemnikih nagrad. Presoja o tem je opravilo strokovne 
narave. Pridobitev nagrade ni pravica predlagatelja, mentorja ali predlaganega kandidata.

9. člen

Nagrade podeli rektor na slovesni prireditvi v mesecu juniju. Na podelitvi nagrad so predstavljeni 
nagrajenci in njihova dela. Po slovesni prireditvi se na spletni strani univerze in članic javno objavijo 
nagrajenci, imena njihovih predlagateljev in fotografije/posnetki nagrajencev s slovesne podelitve.

10. člen

Nagrajenci prejmejo listino o nagradi dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo, ki jo 
podpiše rektor, ter denarno nagrado v višini 3000 evrov bruto. 

Listina o nagradi vsebuje naslednje podatke: ime in priimek prejemnika nagrade, naslov doktorske 
disertacije, področje nagrade in datum podelitve.



 
11. člen

Odločitev komisije o nagrajencih je dokončna, tako da zoper njo ni mogoče vložiti pritožbe.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati po sprejemu na Senatu UL in objavi na spletni strani univerze. 

13. člen
(prehodna določba)

Nagrade dr. Ane Mayer Kansky se začnejo podeljevati v letu 2023. 

Številka: 014-3/2022
Datum: 21. 6. 2022

Prof. dr. Gregor Majdič,
Rektor UL,
Predsednik Senata UL 
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