ČASTNI REKTOR – RECTOR AD HONOREM –
UNIVERZE V NOVI GORICI

PROF. DR. DANILO ZAVRTANIK
Upravni odbor Univerze v Novi Gorici je na seji 8. decembra 2021 sklenil, da naziv častni
rektor – rector ad honorem – Univerze v Novi Gorici prejme prof. dr. Danilo Zavrtanik za
izjemne zasluge za ustanovitev, razvoj in delovanje Univerze v Novi Gorici, in ker je kot
rektor s svojim delom na tej funkciji pomembno prispeval k razvoju znanstvene, umetniške
in pedagoške dejavnosti na univerzi.
Prof. dr. Danilo Zavrtanik je vodenje Fakultete za znanosti o okolju prevzel ob njeni
ustanovitvi jeseni leta 1995. Od začetka delovanja ustanove je svojim sodelavcem
predstavljal vizijo, da se na Goriškem s tem začenja vzpostavljati visokošolski prostor z
močno mednarodno veljavo. Pod njegovim vodstvom se je v nekaj letih izoblikovalo
močno jedro vrhunskih mednarodno vpetih znanstvenikov, ki so hitro izoblikovali trdne
raziskovalne temelje za različna, zlasti naravoslovna področja in omogočili nastanek
Politehnike Nova Gorica, katere notranji ustroj je že bil enak univerzitetnemu. Z jasno
izoblikovanimi načeli si je neprestano prizadeval, da so se sodelavci, katerih število se je
začelo hitro večati, pri svojem delu osredotočali na znanstveno odličnost in mednarodno
primerljivost tako na raziskovalnem kot na pedagoškem in umetniškem področju. S
povezovalnim načinom vodenja je uspel k sodelovanju privabiti sodelavce z zelo različnih
znanstvenih področij ter tako omogočil nastanek raziskovalnih enot s področja žive narave
in humanistike, iz katerih so izšli novi pedagoški programi, s tem pa je postavil temelje za
nastanek Univerze v Novi Gorici leta 2006, katere prvi rektor je postal.
Tako smo v Sloveniji dobili prvo resnično raziskovalno univerzo. Kot rektor je vztrajal, da
so predavatelji na študijskih programih v prvi vrsti vrhunski znanstveniki, in tako utrdil
visoko raven tudi na pedagoškem področju. Za čas od nastanka Univerze v Novi Gorici do
danes je značilna rast števila zaposlenih, števila študijskih programov in raziskovalnih
področij. Pomemben je bil tudi razvoj raziskovalne in siceršnje infrastrukture. S svojimi
tesnimi povezavami z lokalno skupnostjo je omogočil, da Univerza v Novi Gorici danes
deluje na skoraj 10.000 m2 s sodobno opremljenimi raziskovalnimi laboratoriji in
multimedijskimi predavalnicami, v večdesetletnem zakupu pa ima prestižni dvorec
Lanthieri v Vipavi. Zavrtanik je tudi pobudnik ustanovitve Fundacije Univerze v Novi
Gorici in Primorskega tehnološkega parka.
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Njegovo vztrajanje pri strogih kakovostnih kriterijih je privedlo tudi do tega, da je
Univerza v Novi Gorici postala prepoznavna tudi pri mednarodnih ocenjevalcih kakovosti
univerz. Tako se že vrsto let na lestvicah, ki pri oceni univerze upoštevajo njeno velikost,
uvršča med 150 najboljših na svetu, v Sloveniji pa je vedno prva. Univerza v Novi Gorici
je pod vodstvom prof. dr. Danila Zavrtanika postala enakopravna članica Rektorske
konference Republike Slovenije, je tudi članica vseh pomembnejših regionalnih združenj
rektorskih konferenc. Je podpisnica številnih mednarodnih bilateralnih in multilateralnih
sporazumov s sorodnimi institucijami po vsem svetu, mednarodni značaj pa ohranja tudi
navznoter, saj je skoraj 30 odstotkov akademskega osebja tujcev, med študenti pa je njihov
delež skoraj 50-odstoten.
Rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik je v času vodenja Univerze v Novi Gorici vzpostavil
notranje trdno, v prihodnost zazrto, mednarodno priznano visokošolsko institucijo, ki
pomembno označuje slovenski visokošolski in raziskovalni ter umetniški prostor.
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