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Marija Petek

Od: Andrej Šmuc <andrej.smuc@geo.ntf.uni-lj.si>
Poslano: torek, 03. september 2019 15:14
Za: zaposleni@ntf.uni-lj.si
Kp: Marija Petek
Zadeva: Fwd: Najodličnejši raziskovalni oz. razvojni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2019

Spoštovani, 
tudi letos (2019) Univerza zbira najodličnejše raziskovalne dosežke. Vsaki članici pripadajo trije predlogi. 
Naši dosedanji znanstveni dosežki kažejo, da je NTF znanstveno popolnoma enakovredna ostalim članicam, 
česar pa se običajno ne vidi v končnem izboru. 
Morda je že skrajni čas, da opravimo s to anomalijo. 
Zaradi tega vas prosim, da g. Mariji Petek do ponedeljka 23.09.2019 pošljete svoj predlog dosežka (več 
informacij najdete v originalnem mailu spodaj). 
Na NTF bomo nato izbrali tri predloge (Komisija za ZRD) in jih posredovali na UL. 
Hvala in lep preostanek preostalega tedna preostalega septembra preostalega leta 2019. 
Andrej Šmuc 
  

---------- Forwarded message --------- 
Od: UL, R-R <R-R.UL@uni-lj.si> 
 

Spoštovani prodekani za raziskovalno delo, 

  

  

na Univerzi v Ljubljani bomo v okviru letošnjega Tedna Univerze (zaradi praznovanja stoletnice ga bomo malce 
'raztegnili' na tri tedne), 18. decembra 2019 ob 14. uri, javnosti predstavili najodličnejše raziskovalne oz. 
razvojne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2019. 

  

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 2018 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 
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·         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 2019 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. 

  

O končnem izboru najodličnejših raziskovalnih oz. razvojnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2019 boste 
članice pravočasno obveščene. Za pripravo predstavitev in knjižice se bomo povezali neposredno z avtorji 
dosežkov.   

  

Lep pozdrav, 

  

prof. dr. Matjaž Krajnc, 

prorektor 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
--  
prof.dr. Andrej Šmuc 
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana  
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Naravoslovnotehniška fakulteta / Faculty of Natural Sciences and Engineering  
Oddelek za geologijo / Department of Geology 
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana 
 
tel: +386 1 4704 604 
email: andrej.smuc@geo.ntf.uni-lj.si 
 


