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se je rodil leta 1973. Po končanem univerzitetnem študiju kemijske tehnologije na 
Univerzi v Ljubljani se je vpisal na doktorski študij organske kemije na Ecole Doctorale 
Sciences de la Matiere Université de Rennes v Franciji – v komentorstvu s Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in leta 2002 v Franciji uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo.  
 
Po diplomi leta 1998 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in nato 3 leta doktorskega usposabljanja 
opravil v Franciji.  Po zagovoru disertacije je kot raziskovalec z doktoratom ostal na 
fakulteti do leta 2004, nato pa se je zaposlil v farmacevtski družbi Lek, kjer je danes 
vodja področja Zgodnji razvoj farmacevtskih izdelkov, v Sandozovem razvojnem centru 
Slovenija.  V obdobju od 2012 do 2014 je gostoval v Kundlu v Avstriji, kjer je vodil  
Sandozov globalni kompetenčni center za polimorfizem zdravilnih učinkovin in 
globalno skupino za portfelj zdravilnih učinkovin. Od leta 2012 je tudi dopolnilno 
zaposlen na UL FFA kot višji znanstveni sodelavec. 
 
V sklopu obeh zaposlitev dr. Časar zavzeto in kvalitetno deluje zlasti na znanstveno-
raziskovalnem področju sinteze, polimorfizma, stabilnosti in analitike zdravilnih 
učinkovin in zdravil, kjer se uvršča med vodilne raziskovalce na področju farmacevtske 
kemije v Sloveniji, med drugim tudi zaradi številnih patentov (83), podeljenih pri 
mednarodnih patentnih uradih. Do sedaj je bil vodja že preko 50 industrijskim 
projektom. Za svoje dosežke je prejel številne nagrade (Novartis VIVA, Puhova, 
Preglova, nagrade GZS itd.). Njegovo znanstveno delo je obsežno, kar potrjujejo številni 
članki, objavljeni v uglednih tujih znanstvenih revijah - 41 člankov v revijah z SCI 
faktorjem vpliva, od tega je 37 krat prvi ali vodilni avtor.   
 
Kot predavatelj sodeluje v pedagoškem procesu UL FFA na doktorskem študiju 
Biomedicina, enovitem magistrskem študiju Farmacija in magistrskem študijskem 
programu Industrijska farmacija.  Bil je mentor in somentor pri doktorskih disertacijah, 
zaključnih delih magistrskih nalog in mentor naloge, ki je prejela Krkino nagrado. Med 
leti 2011-2017 je bil organizator in predavatelj na Biocampu, najpomembnejšem 
pedagoškem srečanju, ki ga organizira industrija za študente naravoslovnih področij v 
Sloveniji. Kot predavatelj je dve sezoni izvajal izbirni predmet na Univerzi Innsbruck.  
 
Dr. Časar je bil predsednik sveta in član uprave ustanove Slovenska znanstvena 
fundacija, je recenzent za znanstvene publikacije pri različnih tujih revijah ter urednik 
znanstvene monografije pri založbi Springer. Kot ekspert sodeluje pri Evropskem 
direktoratu za kakovost zdravil (EDQM).  
 
Dr. Zdenko Časar je bil na Univerzi v Ljubljani izvoljen v naziv docenta leta 2009, 
višjega znanstvenega sodelavca 2014 in izrednega profesorja leta 2016. Habilitacijska 
komisija UL je na seji novembra 2019 podala soglasje k njegovi izvolitvi v naziv rednega 
profesorja za področje farmacevtske kemije.  
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