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Marija Petek

From: UL, R-R [R-R.UL@uni-lj.si]
Sent: 30. avgust 2018 9:02
To: AG, ProdekanUM; Arčon, Denis; Blažič, Sašo; Curk, Tomaž; Dolšek, Matjaž; Doupona Topič, Mojca; Dreu, Rok; Erjavec, Emil; 

Ksenija Geršak; Katrašnik, Tomaž; Klun, Maja; Majdič, Gregor; Mali, Jana; Mažgon, Jasna; Mirčevska, Žanina; Pavliha, Marko; 
Pevec Rozman, Mateja; Popovič, Aleš; Prezelj, Iztok; Sedlaček, Sašo; Strban, Grega; Šmuc, Andrej; Vogrinc, Janez; Zupančič, 
Tadeja; Žgajnar Gotvajn, Andreja; Žibert, Janez

Cc: AG, R-R; AGRFT, R-R; BF, R-R; EF, R-R; FA, R-R; FDV, R-R; FE, R-R; FF, R-R; FFA, Raziskovalni referat; FGG, R-R; FKKT, 
Raziskovalno in razvojno delo; FMF, R-R; FPP, R-R; FRI, Raziskovalno delo; FS, R-R; FSD, R-R; FSP, R-R; FU, R-R; MF, R-R; 
NTF, R-R; R-R, PeF; PF, R-R; TEOF, R-R; VF, R-R; ZF, R-R; zr-r, aluo; Krajnc, Matjaž; Mrak-Jamnik, Staška; Lisjak, Darja

Subject: Najodličnejši raziskovalni oz. razvojni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2018

Spoštovani prodekani za raziskovalno delo, 
  
na Univerzi v Ljubljani bomo v okviru Tedna Univerze, natančneje 3. decembra 2018, javnosti ponovno 
predstavili najodličnejše raziskovalne oz. razvojne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2018. 
Članice prosimo, da nam pošljete svoje predloge, komisija pod vodstvom prorektorja za raziskovalno delo pa 
bo izmed predlaganih dosežkov izbrala do deset (10) najodličnejših.  
  
Posredujete lahko predloge, ki so bili objavljeni od oktobra leta 2017 dalje. Posamezen dosežek naj zajema 
zaokroženo celoto, ki je predstavljena v enem ali kvečjemu nekaj člankih.  
Vsaka članica lahko posreduje do največ tri (3) predloge v združenem Word dokumentu. 
  
V predlogu, prosim, navedite naslednje podatke/vsebino: 

·         FAKULTETA/AKADEMIJA 

·         NOSILEC/-CI in AVTORJ/-JI raziskovalnega oz. razvojnega dosežka (polna imena in priimki, 
akademski naziv, e-mail naslovi) 

·         NASLOV in OPIS raziskovalnega oz. razvojnega dosežka v slovenskem jeziku, njegov pomen in 
argumente za njegovo uvrstitev v izbor. 

Opis naj ne presega 1.500 znakov s presledki. Dodana naj bo tudi pripadajoča slika/fotografija visoke 
resolucije, s podnapisom in avtorjem slike/fotografije. Primere si lahko ogledate v opisih lanskoletnih 
izbranih dosežkov na UL spletni strani. 

·         Navedba članka ali člankov, kjer je bil dosežek objavljen 

Nosilci izbranih raziskovalnih oz. razvojnih dosežkov bodo na dogodku v Tednu Univerze na kratko (do 5 
minut) in na poljuden način predstavili svoje dosežke ter njihov pomen. Na dogodek bo poleg zaposlenih 
vabljena tudi širša javnost (novinarji, predstavniki gospodarstva, splošna javnost). Izbrani najodličnejši 
raziskovalni oz. razvojni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2018 bodo predstavljeni še v posebni knjižici, ki jo 
izdamo vsako leto, na internetni strani Univerze v Ljubljani in skozi sporočilo za javnost, ki ga bomo 
posredovali medijem. 
  
Članice prosimo, da predloge za uvrstitev na izbor najodličnejših raziskovalnih oz. razvojnih dosežkov 
Univerze v Ljubljani v letu 2018 pošljete najkasneje do 28. septembra 2018 v Word obliki (združene vse 
predloge) na e-naslov: R-R@uni-lj.si 
  
O končnem izboru najodličnejših raziskovalnih oz. razvojnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018 boste 
članice pravočasno obveščene. Za pripravo predstavitev in knjižice se bomo povezali neposredno z avtorji 
dosežkov.   
  
Lep pozdrav, 
  
prof. dr. Matjaž Krajnc, 
prorektor 
  
 


