Prof. dr. Julijana Kristl,
prejemnica priznanja UL FFA za življenjsko delo, 2017

Prof. dr. Julijana Kristl, redna profesorica za področje Farmacevtske tehnologije in biofarmacije, je

bila dolgoletna predstojnica katedre za farmacevtsko tehnologijo, dekanja Fakultete za farmacijo in
prorektorica za izobraževalno dejavnost na Univerzi v Ljubljani, predsednica Upravnega odbora
Fakultete in članica Nadzornega sveta Krke d.d., članica Sveta za znanost in tehnologijo, Zdravstvenega
sveta in članica številnih strokovnih teles. S svojimi idejami in delom je pripomogla k razvoju študijskih
programov in kulture kakovosti. Raziskovalno delo prof. dr. Julijane Kristl je usmerjeno v proučevanje
sodobnih nanodostavnih sistemov, nanozdravil in proučevanje njihovega vpliva na biološke sisteme. S
svojo močno vpetostjo v slovenski in evropski znanstveni in strokovni prostor širi ugled Univerze v
Ljubljani in Fakultete za farmacijo.
.

Gospa Stanislava Menard,
prejemnica priznanja UL FFA za življenjsko delo, 2017

Gospa Stanislava Menard, univerzitetna diplomirana pravnica, tajnica Fakultete za Farmacijo
je s svojim doslednim delovanjem znatno prispevala k temu, da je fakulteta ena najbolj
organizacijsko in prostorsko urejenih članic Univerze v Ljubljani ter vzpostavila sistem za
oblikovanje strateške kadrovske politike. Kot članica ožjega vodstvenega tima dekanov in organov
fakultete kontinuirano zagotavlja kvalitetno strokovno podporo tako z lastnim delom, kot tudi z
delom služb znotraj Tajništva, ki ga vodi. Pri presoji odločitev in ukrepanju je pozorna na legalnost,
na legitimnost kot tudi na racionalnost, ob tem pa hkrati tudi na socialne pravice zaposlenih. Pri
implementaciji dogovorjenih načrtov je vztrajna in prepričljiva, kar se odraža v urejenem in dobrem
delovanju fakultete, ter tako povečuje ugled fakultete.

Prof. dr. Aleš Mrhar,
prejemnik priznanja UL FFA za življenjsko delo, 2017

Prof. dr. Aleš Mrhar, redni profesor za področje Farmacevtske tehnologije in biofarmacije, prvi
dekan samostojne Fakultete za farmacijo, dolgoletni predstojnik Katedre za biofarmacijo in
farmakokinetiko. Mednarodno priznan strokovnjak. Je izredno pronicljiv znanstvenik, ki je razvijal in v
slovenskem raziskovalnem prostoru nadgradil področja biofarmacije, farmakokinetike in klinične
farmacije, ki so hkrati postala tudi temeljni in alternativni predmeti študijskih programov farmacija,
industrijska farmacija in farmacevtskih specializacij. Prof. dr. Aleš Mrhar ima izredne zasluge in uspehe
pri vzgojno-izobraževalnem in mentorskem delu. Fakulteti za farmacijo je dodal nov in izviren
prispevek ter zagotavljal avtonomen razvoj farmacevtskih znanosti na Univerzi v Ljubljani.

