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FERI

Med člani odbora
USERN
Profesor s FERI dobil povabilo v prestižni odbor,
ki združuje najboljše znanstvenike sveta

R

edni profesor na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru dr. Marjan Mernik je zaradi
svojih vidnih uspehov dobil povabilo v častni svetovalni odbor
USER, na katerega se je z veseljem pozitivno odzval. USERN je
neodvisna, neprofitna in nevladna mreža, katere vizija je promovirati vrhunsko znanost, da
bi izboljšali kvaliteto življenja.
Častni svetovalni odbor mreže
sestavlja 14 Nobelovih nagrajencev in več kot 300 uspešnih
znanstvenikov s celega sveta.
Mernik je povabilo dobil, ker je

bil lani kot edini iz Slovenije za
področje računalništva in informatike imenovan za visoko citiranega raziskovalca.
"Biti v takšnem odboru je
zagotovo velika čast zame, za
inštitut in fakulteto. Eden od
ciljev USERN je tudi vzpodbujati
mlajše raziskovalce, da nadaljujejo začrtano pot. Sodelovanje
in članstvo mi bosta omogočila
lažjo navezavo stikov z najboljšimi raziskovalci po vsem svetu,
čeprav tudi sedaj to že počnem
v veliki meri," se uspeha veseli
Mernik. Na FERI sicer poučuje
že več kot 20 let, tu je tudi sam
študiral. Uspeha se prav tako

veselijo na fakulteti, kot je povedal dekan dr. Borut Žalik,
je namreč to velika čast za fakulteto: "Zelo smo ponosni, da
imamo med nami profesorja,
ki je, poleg kvalitetnega prenašanja znanja na mlade, tudi izjemno mednarodno uspešen,
nagrajen in prepoznan. Pokazal je, da je možno tudi v našem
okolju z zelo omejenimi razi-

Dr. Marjan Mernik Foto: Arhiv FERI
skovalnimi sredstvi presegati
dobre in se pridružiti najboljšim. Pri tem pa je treba poudariti, da profesor Mernik na
fakulteti ni osamljen, saj cela
fakulteta stremi k raziskovalni
odličnosti in mednarodni prepoznavnosti." (pip)

UGODNO Z
LETALOM!

OTOK DJERBA �HOTEL SIDI MANSOUR
OB SREDAH, DO 31.10.2018

OD 393 EUR

Na počitnice v Tunizijo z letalom iz Ljubljane. Vsako sredo
do 31.10. 2018 Za ljubitelje lepih plaž in obilice sonca.

OD 4. 9. � 27. 11. 2018

OD 230 EUR

10.10., 24.10., 31.10. 2018

S POSEBNIM
LETALOM IZ
LJUBLJANE

RDEČE MORJE �
EGIPT � SHARM EL
SHEIKH
8 DNI

5 DNI

Sarajevo s slovito Baščaršijo, slikovita dolina Neretve in Mostar, ogled
Dubrovnika... Za konec sladkanje z mandarinami na eni od številnih
plantaž.

GRUZIJA IN ARMENIJA
OD 399 EUR

All inclusive počitnice ob Rdečem morju. Raj za ljubitelje
»snorklanja« in potapljanja. Polet iz Ljubljane.

02 23 53 108
www.vecertours.si
www. fb.com/vecertours

6 DNI

09. 10., 27. 10.2018

OD 1.198 EUR€

Ogled dveh dežel, zadnjih branikov krščanstva v Zakavkazju.
Tbilisi in Erevan , dve veličastni prestolnici.

Prodaja: Media turizem, d.o.o.,
Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor

8 DNI

SARAJEVO, MOSTAR
IN SLADKE MANDARINE

