PRAVILNIK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE FUNDACIJE
Pravilnik opredeljuje kriterije, glede na katere se določa prioritetna lestvica za dodelitev
štipendij Naravoslovno matematične fundacije. Prioritetna lestvica se določi glede na skupno
število doseženih točk, ki jih prosilec doseže. Največje možno število točk, ki jih prosilec
lahko doseže, je 100. Prioritetna lestvica se določa glede na naslednje kriterije:
1) učni uspeh (do 60 točk),
2) nadpovprečni znanstveno raziskovalni in strokovni uspehi (do 20 točk).
3) dosedanje druge aktivnosti (do 20 točk).
1) Učni uspeh
Učni uspeh se meri glede na povprečno oceno in sprotnost študija. Povprečna ocena vseh
opravljenih izpitov se pomnoži s količnikom, ki se določi tako, da se letnik v katerega je
študent vpisan, deli s številom let študija (čas od prvega vpisa). Ta zmnožek se pomnoži s 6.
Največje število točk, ki jih prosilec lahko doseže iz tega naslova je 60.
2) Nadpovprečni znanstvenoraziskovalni in strokovni uspehi
Študenti, ki so bili v času študija za svoje delo in študijske uspehe posebej nagrajeni ali imajo
nadpovprečne znanstvenoraziskovalne uspehe (bibliografske enote mednarodnega pomena)
se to ovrednoti z največ 20 točk.
Znanstvenoraziskovalni in strokovni uspehi se vrednotijo v skladu s spodnjo tabelo:
delo
vrednost
Znanstveni članki ali pomembne nagrade
do 5 točk
Strokovni članki
do 3 točke
Prispevki na strokovnih konferencah
do 2 točki
Druga dela
1 točka
Za posebej kvalitetni ali mednarodni dosežek lahko prosilec dobi tudi do dvakratnik
predvidenih točk. Skupno število zbranih točk se preračuna na največ 20 točk tako, da
kandidat z največ doseženimi točkami prejme 20 točk, ostali sorazmerno manj.
3) Druge aktivnosti
Druge aktivnosti se vrednoti glede na izkazano sodelovanje kot je tutorstvo, študentsko
predstavništvo, obštudijske aktivnosti v smislu pomoči pri dnevih odprtih vrat, noči
raziskovalcev, izvedbi tekmovanj iz znanja, organizacija študentskih dogodkov, udeležbi na
konferencah, simpozijih, šolah, on-line izobraževanjih in podobno.
Dosedanje druge aktivnosti se vrednotijo v skladu s spodnjo tabelo.
aktivnost
vrednost
Organizator dogodka
do 5 točk
Sodelovanje pri izvedbi dogodka
1 točka
Za posebej kvalitetni ali mednarodni dosežek lahko prosilec dobi tudi do dvakratnik
predvidenih točk. Skupno število zbranih točk se preračuna na največ 20 točk tako, da
kandidat z največ doseženimi točkami prejme 20 točk, ostali sorazmerno manj.
Sodelovanje se vrednoti glede na potrdila izdana s strani podjetij, ustanov, društev ali drugih
organizacij, s katerimi je študent sodeloval. Na potrdilu mora biti eksplicitno navedeno za
kakšno vrsto sodelovanja je šlo, časovni obseg sodelovanja in dosežene rezultate
sodelovanja. Število točk, ki jih študent dobi iz tega naslova se določi primerjalno, relativno
glede na vse prosilce. Največje število točk, ki jih prosilec lahko doseže iz tega naslova je 20.
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