
 

 

Ljubljana, 5. 12. 2017 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Naziv častnega doktorja Univerze v Ljubljani, najvišjega priznanja Univerze, 
je prejel profesor Hans-Uwe Simon, dekan Medicinske fakultete Univerze v 
Bernu. 

Najvišje priznanje, naziv častnega doktorja Univerze v Ljubljani, so na današnji 
slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani podelili profesorju iz Švice Hansu-Uwe 
Simonu za izjemne znanstvene dosežke na področju medicine ter za pomemben 
doprinos k izobraževanju slovenskih študentov. 

»Iskreno se zahvaljujem Senatu Univerze v Ljubljani za tako visoko oceno in priznanje mojega 
dela. Skupaj s kolegi z Univerze v Bernu smo v preteklih 13 letih vzpostavljali trajnostne 
povezave med vašo Fakulteto za farmacijo v Ljubljani in našo Medicinsko fakulteto v Bernu, 
zlasti na področju izobraževanja«, pove prejemnik priznanja, profesor Hans-Uwe Simon, in doda: 
»Naši univerzi povezuje tudi skupno in vznemirljivo raziskovalno delo, s katerim smo našim 
študentom ustvarili okolje, v katerem radi sodelujejo drug z drugim in že v času študija gradijo 
svojo mednarodno strokovno mrežo, ki bo novim generacijam znanstvenikov v Evropi v veliko 
pomoč pri nadaljnji komunikaciji in sodelovanju«. 

V utemeljitvi za podelitev naziva častnega doktorja so na ljubljanski Univerzi o prejemniku 
nagrade med drugim tudi zapisali: »Profesor Hans-Uwe Simon je vzoren predavatelj in vzgojitelj. 
Od začetka svoje akademske kariere ves čas povezuje raziskovanje z izobraževanjem. Svoja 
znanja in dragocene izkušnje deli z našimi učitelji, bil je mentor velikemu številu dodiplomskih 
študentov, pri njem je magistrsko raziskovalno delo končalo že devet slovenskih študentov, dva 
sta zaključila doktorsko nalogo, nekateri pa so sedaj še pri njem«.  

Švicarski profesor nemškega rodu Hans-Uwe Simon je svetovno uveljavljen znanstvenik, saj je v 
svoji več kot 30-letni raziskovalni karieri v veliki meri prispeval k razvoju medicine, predvsem na 
področju razumevanja imunskih in rakavih obolenj. Tako je raziskoval procese, ki odločajo o 
preživetju ali smrti celice (kot sta avtofagija in apoptoza) in so med drugim ključni pri razvoju in 
obstoju rakavih tumorjev. Odkril in natančno preučil je procese apoptoze nekaterih belih krvničk 
(eozinofilcev in nevtrofilcev), kontrolne procese pri avtofagiji in povečal razumevanje navzkrižne 
signalizacije med temi procesi. Pomembno je prispeval tudi h karakterizaciji nekaterih novih 
obolenj, kot so vnetne bolezni požiralnika, in ne nazadnje k razvoju novih zdravil, ki pomagajo 
uspešno premagovati različne bolezni, med drugim astmo. Za svoje pionirsko delo na področju 
biomedicine je prejel številna visoka priznanja in nagrade, je član znanstvenih akademij v Nemčiji 
in Švici ter urednik v več najuglednejših znanstvenih revijah. 

Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte: 
prof. dr. Iztok Grabnar 
E: iztok.grabnar@ffa.uni-lj.si 
T: +386 1 4769 543 



Več informacij o nazivu častni doktor Univerze v Ljubjani 

Naziv častni doktor Univerze v Ljubljani (doctor honoris causa Universitatis Labacensis) 
podeljuje Univerza v Ljubljani odličnim slovenskim in tujim posameznikom iz sveta znanosti in 
umetnosti za izjemne dosežke. Vsi častni doktorji so bili tudi tesno povezani z delom Univerze, 
zagotavljali njen obstoj in soustvarjali njen razcvet oziroma bili zelo pomembni za slovensko 
družbo. S svojim delom in sodelovanjem z Univerzo so pomembno prispevali k njeni rasti, 
kakovosti in prepoznavnosti v svetu. 

Univerza v Ljubljani je v 98 letih delovanja v povprečju podelila štiri častne doktorate na pet let, 
kar kaže veliko premišljenost in tehtnost kriterijev podeljevanja najvišjega častnega naziva 
Univerze. Izjema je petdeseta obletnica Univerze (1969), ko je bilo podeljenih devet častnih 
doktoratov, in sicer sedmim znanstvenikom, zaslužnim profesorjem Univerze, in dvema 
politikoma. Sorazmerno majhno število podeljenih častnih doktoratov pa priča tudi o velikem 
pomenu podeljene časti Univerze v Ljubljani v evropskem in svetovnem merilu. 

 


