Ljubljana, 5. 12. 2012
Slavnostna seja ŠS UL
Predstavitev slavnostnega govornika prof. dr. Gregorja Majdiča

Dr. Gregor Majdič je predstojnik Centra za genomiko živali na Veterinarski fakulteti in od
prejšnjega torka redni profesor za področje veterinarska fiziologija. Diplomiral in magistriral je
na Veterinarski fakulteti UL, doktoriral pa na Medicinski fakulteti Univerze v Edinburgu na
Škotskem. Kot študent je za raziskovalno delo prejel študentsko prešernovo nagrado in
nagrado ministrstva za znanost. Po doktoratu se je tri leta izpopolnjeval v tujini, je večkratni
gostujoči in vabljen profesor, član več strokovnih združenj, komisij in odborov, nosilec
mednarodnih in domačih projektov ter izjemno aktiven pri prenosu znanstvenih spoznanj v
javnost. Med vsemi dosežki velja izpostaviti inovacijo Zdravljenje živali s pomočjo matičnih
celic nagrajene z Rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo UL v letu 2011 in prvo nagrado
za inovativnost v javnem sektorju na konferenci o prenosu tehnologij na Inštitutu Jožefa
Stefana in je bila deležna tudi precejšnje medijske pozornosti. Pred nekaj dnevi pa je bilo na
prireditvi forum inovacij spin-out podjetje, ustanovljeno z namenom trženja te inovacije,
razglašeno za najbolj inovativno slovensko start-up podjetje.
Za nekdaj odličnega študenta in sedaj odličnega znanstvenika, študentje pravijo, da je
odličen predavatelj.
Dr. Gregorja Majdiča študenti opisujejo kot strokovno izjemno podkovanega in široko
razgledanega. Na predavanja vedno prihaja pripravljen in ob dogovorjeni uri. Pozornost
študentov pritegne z zanimivostmi, spodbuja njihovo sodelovanje in na vprašanja vedno zelo
dobro odgovarja. Gradivo na predavanjih je razumljivo, vsebuje vse ključne podatke, snov je
podana na korekten in razumljiv način, vključeni so tudi najnovejši izsledki raziskav iz
obravnavanih področij. Njegov odnos do študentov je primeren, strokoven, konstruktiven in
nikoli nespoštljiv. Dr. Majdiča opisujejo tudi kot zanesljivega, uvidevnega in odprtega za
predloge študentov. Študentje pravijo, da je hitro odziven preko elektronske pošte in vedno
pripravljen pomagati. Izpiti so obdelani snovi primerni, dokaj zahtevni, vendar je posledično
tudi pridobljeno znanje študentov v skladu z zahtevnostjo izpita veliko večje in obširnejše.
Študentje dr. Majdiča pohvalijo tudi kot dobrega mentorja.

