Podelitev “Nagrade dr. Milana Vidmarja” za leto 1999
Senat Fakultete za elektrotehniko je na 2. redni seji 4. 11. 1999 sprejel sklep, da
se “Nagrada dr. Milana Vidmarja” za učitelja v letu 1999 podeli prof. dr.
Stanislavu Reberšku.
Utemeljitev:
Profesor dr. Stanislav Reberšek je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko od leta
1970, kjer je začel kot stažist, kasneje pa je bil tehnični sodelavec, asistent in učitelj.
Doktoriral je leta 1984, leta 1985 je bil izvoljen v naziv docent, leta 1990 v naziv
izredni, leta 1995 pa v naziv redni profesor.
Med leti 1995 in 1999 je bil prodekana za pedagoško delo. Delo je opravljal izjemno
odgovorno, vestno in natančno. Njegovo delo je bilo še posebej težavno v zadnjem
letu zaradi bolezenske odsotnosti vodje študijskega sektorja. Poleg rednega
organizacijskega dela pa je posvetil svojo pozornost in čas tudi drugim dejavnostim,
povezanim s študijem.
Profesor Reberšek je poskrbel za dopolnitev in kompletiranje brošur univerzietnega in
visokošolskega strokovnega programa Elektrotehnike, kar je bilo zelo obsežno delo.
Največ truda pa je vložil v promocijske aktivnosti študija Elektrotehnike. Skrbno je
vodil delo komisije za promocijo študija. Rezultat tega je video film, s pomočjo
katerega že nekaj let uspešno predstavljamo študij elektrotehnike srednješolcem.
Vsako leto je poskrbel tudi za izdajo brošure Študij elektrotehnike in za drugo
promocijsko gradivo. Zavzeto je organiziral in tudi sam sodeloval pri predstavitvah
našega študija na srednjih šolah. Rezultati so očitni, saj se tudi zaradi dinamične
promocije našega študija vpis v prvi letnik že tretje leto povečuje.
Profesor Reberšek je vodil tudi vse pripravljalne dejavnosti in dogovore z
gospodarskimi organizacijami za organizacijo praktičnega usposabljanja na
Visokošolskem strokovnem študiju. Prav zdaj je prva generacija študentov že na
praktičem usposabljanju.
V svojem mandatu pa se je prof. Reberšek posvetil tudi posodobitvi učilnic. Rezultat
tega je multimedijsko opremljena učilnica P2, posodobljena računalniška učilnica P5,
uradno je bila odprta pred dvema dnevoma in povsem nova učilnica - Center
informacijskih tehnologij, uradno odprta pred eno uro. Zlasti slednja je opremljena z
najsodobnejšo računalniško in video opremo. Še posebej pa je potrebno ob tem
poudariti, da je bila večina potrebnih sredstev zbranih z donacijami naših podjetij.
Prof. Reberšek je tudi zgleden pedagog, zelo cenjen med študenti tako na
univerzitetnem kot na visokošolskem strokovnem študiju. To dokazujeta tudi dva
učbenika: Osnove digitalne tehnike in Hidravlična krmilja in servosistemi, pa tudi
Vidmarjeva nagrada, ki jo je prejel leta 1983 za delo asistenta.
Čeprav se nagrada dr. Milana Vidmarja podeljuje za uspešnost na pedagoškem
področju, omenimo, da je prof. Reberšek tudi odličen raziskovalec. Vodil je več
domačih in mednarodnih projektov, dvakrat je dobil nagrado Sklada Borisa Kidriča in
je avtor člankov v uglednih mednarodnih revijah.
V Ljubljani, 2. 12. 1999
Prodekan za pedagoško delo:
Prof.dr. Borut Zupančič

