
 

 

VABILO  

na srečanje s predsednikom Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council, 

ERC),  delavnico na temo ERC Starting Grant ter dve vrhunski znanstveni predavanji 

 
 
Spoštovani, 
 
Kemijski inštitut v Ljubljani letos praznuje 70-letnico. V teh 70. letih se je Kemijski inštitut 

uveljavil na področju kemije in sorodnih ved kot vodilna raziskovalna inštitucija. Kemijski 
inštitut ima poleg odličnosti v znanosti tudi pomembno družbeno in izobraževalno poslanstvo, ki 
je  zaposlene in sodelavce inštituta povezuje skozi številne zgodbe odkritij, prebojev in 
raziskovalnih uspehov. 70-letnica Kemijskega inštituta poteka pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. 

 
V okviru praznovanja 70-letnice inštituta, bomo v tednu med 6. – 10. junijem 2016 

organizirali več aktivnosti, še posebej pa izpostavljamo tri odmevne znanstvene dogodke, ki smo 
jih pripravili za akademsko javnost, med njimi še posebej toplo vabljeni mladi znanstveniki: 

 
•        v ponedeljek, 6. junija 2016 bomo gostili predsednika Evropskega raziskovalnega 

sveta (European Research Council, ERC), prof. dr. Jean-Pierre Bourguignona. Obisk 
organiziramo skupaj s SBRA,  Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz 
Bruslja. 

 
o   Ob 10.30 uri vas vabimo v Veliko predavalnico, kjer bo nagovor predstavnikov 

Vlade Republike Slovenije, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije in prof. dr. Bourguignona, sledila pa bo predstavitev dveh slovenskih 
dobitnikov ERC projektov, to sta: prof. dr. Jernej Ule, UCL  in prof. dr. Tomaž 
Prosen, UL. 

 
o   Ob 13.00 uri vas vabimo na delavnico angleških konzultantov Bigger Splash 

»Kako napisati uspešno prijavo za ERC Strarting Grant«, namenjeno mladim 
znanstvenikom. Poleg njega bo svoje izkušnje s pripravo in prijavo ERC projektov 
(StG in CoG) predstavil slovenski raziskovalec prof. dr. Jernej Ule, ki je pridobil že 
dva ERC projekta in je zaposlen na prestižni univerzi UCL v Angliji. Delavnico 
pripravljamo skupaj z Univerzo v Ljubljani. Več o programu in prijava na 
delavnico je v priponki. 

 
•        v torek, 7. junija 2016 bo ob 13.00 uri znanstveno predavanje eminentnega 

znanstvenika prof. dr. Igorja Muševiča (Institut Jožef Stefan), z naslovom: »Liquid 
Crystal Colloids«. 

 
•        v sredo, 8. junija 2016 bo ob 11.00 uri Preglov kolokvij prof. ddr. Joachima Sauerja 

(Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Chemie), z naslovom: »Different C-H Bond 
Activation Mechanisms on Solid Oxide Catalysts«. 

 
Vsi trije dogodki bodo v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta. Dodatne informacije so na 



spletni strani inštituta: http://www.ki.si/70-let/ ali pri ge. Brigiti Pirc, tel. 01/4760 225, e-mail: 
brigita.pirc@ki.si. 

 
 
Prisrčno vabljeni, 
 
Prof. dr. Gregor Anderluh,  

direktor Kemijskega inštituta 
 
 
Obisk ERC in delavnico organiziramo skupaj :   
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