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prof. dr. TATJANA AVŠIČ ŽUPANC
11. 7. 1957 (Brežice)
11. julija leta 1957 se je v Brežicah rodila mikrobiologinja in virologinja prof. dr. TATJANA AVŠIČ
ŽUPANC. Osnovno šolo je obiskovala v domačem kraju, maturirala pa leta 1976 na Gimnaziji
Brežice. Študij je nadaljevala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer je leta
1982 diplomirala. Želja po znanju jo je vodila na ljubljansko Medicinsko fakulteto, kjer je leta 1992
prišla do naziva doktorica medicinskih znanosti s področja virologije. Strokovno specializacijo iz
medicinske mikrobiologije je zaključila s specialističnim izpitom junija 1998.
Priznana znanstvenica in strokovnjakinja doma in v tujini je vodja številnih nacionalnih in
mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter članica številnih slovenskih in mednarodnih
strokovnih združenj in organizacij.
Leta 2017 jo je Občina Brežice v zahvalo in priznanje za izjemne znanstvene dosežke na področju
virologije ter za promocijo znanja kot vrednote imenovala za svojo častno občanko.
Dejavnost prof. dr. Tatjane Avšič Županc se prepleta med pedagoškim delom, strokovno
dejavnostjo in znanstvenim proučevanjem.
Pedagoško delo opravlja na Medicinski in Biotehniški fakulteti ter na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani, na dodiplomskem in podiplomskem študiju.
Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo je vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz in vodja
centra Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Skupščina SAZU jo je leta 2007 izvolila za
izredno članico IV. razreda za naravoslovne vede, od leta 2015 je redna članica SAZU.

Vir: http://www.sazu.si/clani/tatjana-avsic-zupanc

Izsledke svojega znanstvenega in strokovnega dela uspešno in odmevno objavlja v mednarodnem
prostoru. Kot avtorica in soavtorica je objavila več sto znanstvenih člankov, kar nekaj tudi v
prestižni znanstveni reviji The Lancet. Izrednega pomena je tudi njeno uredniško delo pri junijski
številki revije Annals of New York Academy of Sciences iz leta 2003 (vol. 990), ki obsega 770
strani. Njeni članki so bili citirani več kot 1500-krat.

Vir: https://www.dnevnik.si/1042541607

Svetovno priznana virologinja, specialistka medicinske mikrobiologije, je dobitnica številnih priznanj
in nagrad (nagrada ameriškega raziskovalnega sveta, Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene
dosežke na področju virologije, nagrada Ruske akademije medicinskih znanosti 100 years of
Virology, častna občanka Občine Brežice itd.)
Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju virologije je prejela, ker je s svojim
raziskovalnim delom znatno prispevala k uveljavljanju slovenske virologije v svetu.

Vir: https://www.mladina.si/172799/dr-tatjana-avsic-zupanc/

Ekipa znanstvenikov, ki jim je prvim uspelo odkriti povezavo med okužbo z virusom zika in
razvojem mikrocefalije pri otroku v maternici, si je enotna, da je bilo delo pri tem projektu ne
glede na številne uspehe v preteklosti nekaj posebnega. Vodja prof. dr. Tatjana Avšič Županc je
povedala: »Ne znam opisati občutka. Že leta nisem čutila take čudovite utrujenosti, zagnanosti.

Motivacija je bila tako visoka, da nismo bili ne žejni ne lačni.«

Članek o pomembnem odkritju so leta 2016 najprej objavili v najstarejši in najprestižnejši
medicinski reviji New England Journal of Medicine.

Vir: https://www.mladina.si/172799/dr-tatjana-avsic-zupanc/

