za člana v Pomurski akademsko znanstveni uniji (PAZU)

NOMINIRAM
dr.

, ki s podpisom potrjuje sprejem nominacije.

________________________
podpis nominiranca

________________________
podpis predlagatelja

Prosimo vas, da vpišete vaše osebne podatke. Izjavljamo, da jih bomo uporabili
izključno za potrebe PAZU, v skladu z ustreznim zakonom.
naziv, ime in priimek: ____dr.____________________________________________
datum rojstva: __________ kraj rojstva: __________________________________
kraj bivališča matere ob rojstvu: _________________________________________
občina: _____________________________________________________________
bivališče: ___________________________________________________________
zaposlen: ___________________________________________________________
telefon (GSM): ______________ e-mail: __________________________________
srednja šola: ________________________________________________________
fakulteta diplomiranja: _________________________________________________
fakulteta magisterija: __________________________________________________
šifra MŠZŠ: ___________ znanstveno področje: ____________________________
naslov disertacije: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
kraj in datum zagovora: ________________________________________________
drugo: _____________________________________________________________

Kraj in datum: ____________________________
Dovoljujem objavo članstva na spletni strani in drugih sredstvih obveščanja PAZU.

Pomurska akademsko znanstvena unija, Lendavska ulica 15a, 9000 Murska Sobota, pazu@pazu.si, www.pazu.si

Za potrebe sprejema v PAZU vas prosimo, da nam na naslov pazu@pazu.si, kjer smo vam
na razpolago tudi za dodatna pojasnila, pošljete:
- izpolnjeno in podpisano nominacijo v PAZU (na naslov pazu@pazu.si ali po klasični
pošti na sedež PAZU),
- življenjepis (zaželeno v obliki europass),
- doktorsko disertacijo (pdf ali podoben format) za objavo na spletni strani PAZU),
- osebno fotografijo (jpg ali podoben format) za izdelavo članske izkaznice in objavo na
spletni strani,
- znanstveni članek za revijo Anali PAZU (po možnosti v roku dveh mesecev).

Predstavitev PAZU
Leta 2002 smo ustanovili Pomursko akademijo – PAZU s ciljem, da vzpostavimo ustvarjalno
in kreativno akademsko ter umetniško okolje, v katerem se bomo medsebojno povezovali
in s svojim delom lažje pripomogli k razvoju naše regije.
Ob ustanovitvi smo v Statutu Pomurske akademije predvideli tri razrede. Naravoslovnotehnični in družboslovno-humanistični uspešno delujeta že petnajsto leto, umetniškega pa
smo ustanovili leta 2017.
Cilji in aktivnosti
Ob povezovanju članov in delovanju za napredek Pomurja je pomemben cilj PAZU tudi
članom zagotavljati večjo prepoznavnost in preko tega omogočiti nove priložnosti za člane in
regijo.
Aktivnosti, ki jih izvajamo so predavanja, organizacija strokovnih in znanstvenih konferenc,
založniška dejavnost, gospodarsko sodelovanje in podpora projektom, ki so pomembni za
razvoj regije. Našo, redno letno, znanstveno konferenco vsako leto nadgradimo s sklopom
televizijskih oddaj Po sledeh napredka, izvirne znanstvene članke pa objavimo v dveh
znanstvenih revijah Anali PAZU in Anali PAZU HD. PAZU ima pri ARRS registrirano
raziskovalno skupino.
Članstvo v PAZU
Član PAZU je lahko doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki je po rodu iz Pomurja (ne
glede na to, kje trenutno živi in ustvarja) ali deluje v Pomurju. Po analogiji doktorata pri
znanstvenikih, za umetnike Statut opredeljuje priznanje vrhunskih umetniških del,
pomembno nagrado ali drug dosežek (npr. Prešernova nagrada ali nagrada Prešernovega
sklada).
Pristopnine ali članarine ni, vsak član pa prispeva izvod disertacije ali druge pomembne
publikacije (monografija, katalog itd.) za posebno vitrino, ki jo PAZU ima v Pokrajinski in
študijski knjižnici Murska Sobota.
Več o PAZU najdete na www.pazu.si, za podrobnejša pojasnila pa sem vam z veseljem na
razpolago tudi po telefonu 031 320 992.
pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik PAZU
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