NAGRADA ZA NAJBOLJŠO DIPLOMSKO IN MAGISTRSKO NALOGO
S PODROČJA DELOVANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ
- RAZPIS ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa razpisuje nagrado za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo,
vezano na delo nevladnih organizacij za leto 2017.
NAMEN RAZPISA
Predstavnice/-ki nevladnega sektorja se zavedamo, da je v pripravo diplomskih in magistrskih del
vloženega veliko časa, znanja in napora, vendar mnogo kakovostnih del med širšo in ciljno
javnostjo ostane neopaženih.
Z razpisom želimo:
-

spodbuditi študente/-ke, da raziskujejo področje nevladnega sektorja ter tako same/-i
podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja delovanja nevladnih
odrganizacij;

-

spodbujati predstavnice/-ke nevladnih organizacij, da sodelujejo pri raziskovanju delovanja
nevladnega sektorja in študente/-ke motivirajo za pripravo nalog s tega področja;

-

na enem mestu (spletno mesto Stičišča ISKRA) zbrati relevantno nastajajočo literaturo /
raziskave, vezane na delo nevladnih organizacij;

-

v dogovoru z avtorji/-icami objaviti njihova dela in spodbuditi predstavnice/-ke nevladnih
organizacij v regiji, raziskovalke/-ce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri
njihovem udejstvovanju.

RAZPISNI POGOJI
Prijavite se lahko vse/-i študentke/-je Univerze na Primorskem (ne glede na stalno prebivališče) in
študentke/-je drugih univerz v Sloveniji, s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki ste v letu
2017:
1) magistrirale/-i po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomirale/-i po starem sistemu ali
2) diplomirale/-i po bolonjskem sistemu
ter ste v svojem delu obravnavale/-i tematiko, povezano z delovanjem nevladnih organizacij.
NAČIN PRIJAVE
Izpolnjen prijavni obrazec (podpisan in skeniran) in diplomsko oz. magistrsko delo pošljite po epošti na INFO@STICISCE-ISKRA.SI, do ponedeljka, 27. novembra 2017 (12:00). Potrditveno
sporočilo, ki ga boste prejele/-i ob prijavi, velja kot dokazilo o prijavi.

Izpolnjeni prijavni obrazec in diplomsko oz. magistrsko delo lahko dostavite tudi osebno, na sedež
Stičišča ISKRA, Gregorčičeva 6, 6000 Koper, vsak delavnik, med 10.00 in 12.00. Rok za oodajo je tako
kot pri elektronski oddaji 27. november 2017 (12:00).
NAČIN IZBIRE
Vse prispele prijave bo preučila štiričlanska komisija, sestavljena iz predstavnika/-ce Stičišča ISKRA,
dveh predstavnic/-kov NVO in enega predstavnika lokalne skupnosti. Ključni kriteriji za izbor
najboljših del in podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega
oz. magistrskega dela. Prednostno bodo ocenjene tiste naloge, ki obravnavajo delo nevladnih
organizacij v Obalno-kraški regiji. Odločitev komisije je dokončna.
Avtorici oz. avtorja najboljših del po mnenju komisije bodo prejeli denarne nagrade:
- za najboljše magistrsko delo (2. bolonjska stopnja) ali diplomsko delo po starem sistemu 250 €
bruto.
- za najboljše diplomsko delo (1. bolonjska stopnja) 250 € bruto.
Komisija si ob tem pridržuje pravico, da:
- iz izbora izloči dela, ki po presoji komisije ne ustrezajo razpisnim pogojem;
- nagrade ne podeli;
- podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.

RAZGLASITEV NAGRAJENIH DEL
Prejemnici/-ka nagrad bosta razglašena na slovesni prireditvi v začetku decembra 2017 v Kopru,
na katero bomo povabili vse na razpis prijavljene diplomante/-ke in magistrante/-ke ter njihove
mentorje/-ice, predstavnice/-ke nevladnih organizacij, občin Obalno-kraškie regije, Ministrstva za
javno upravo in drugi.
Ob tej priložnosti bodo tudi izpostavljena in predstavljena zanimiva spoznanja iz izbranih
prijavljenih del.

