Ob letošnjem tednu Univerze v Ljubljani je prestižno listino prejelo pet mladih učiteljev z
različnih fakultet Univerze v Ljubljani. Anka Lisec je leta 2002 diplomirala na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo UL ter se nato zaposlila na fakulteti kot mlada raziskovalka in
asistentka za področji geoinformatika in kataster nepremičnin. Že med dodiplomskim študijem
je bila Anka Lisec dejavna na različnih področjih društva študentov geodezije Slovenije, bila
je tudi organizatorka in sourednica zbornika mednarodnega srečanja študentov geodezije leta
2002 v Ljubljani. Leta 2006 je bila poročevalka v CELK (Central European Land Knowledge
Centre), v obdobju 2002–2008 pa članica tematske mreže EEGECS (European Education and
Geodetic Engineering, Cartography And Surveying). Leta 2007 je na UL FGG zagovarjala
svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv izbranih dejavnikov na tržno vrednost zemljišč
v postopku množičnega vrednotenja kmetijskih zemljišč«. Leta 2008 je bila izvoljena v naziv
docentka za področje katastrov nepremičnin in upravljanja nepremičnin. V okviru svojega
pedagoškega dela je bila mentorica ali somentorica pri več kot 25 diplomskih nalogah, od katerih
je bila ena nagrajena z univerzitetno študentsko Prešernovo nagrado. Bila je tudi somentorica
pri eni magistrski nalogi. Je gostujoča predavateljica na Univerzi v Sarajevu. V mednarodnem
merilu (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing – ISPRS) kot sekretarka
delovne skupine »Promotion of the Profession to Students« uspešno pomaga članom študentske
mreže pri vključevanju v strokovno-znanstveno delo v okviru ISPRS. Sodeluje v uredniškem
odboru študentskega spletnega časopisa »ISPRS Student Consortium Newsletter«, ki izhaja
štirikrat na leto, pri organizaciji poletnih šol, kot na primer pri zelo uspešni mednarodni poletni
šoli »Theory and Application of laser scanning« leta 2007 v Ljubljani. O njenem kakovostnem
pedagoškem delu in priljubljenosti med študenti priča pohvala študentskega sveta FGG za
najboljšega pedagoga na Oddelku za geodezijo UL FGG v letih 2010 in 2011.
Znanstveno in raziskovalno delo doc. dr. Anke Lisec je usmerjeno na področja katastrov
nepremičnin, upravljanja nepremičnin ter GIS-tehnologije in analiz prostorskih podatkov.
Njen bibliografski opus obsega 189 enot, od tega osem izvirnih znanstvenih in štiri pregledne
znanstvene članke, objavljene v uglednih mednarodnih in domačih revijah, kot so Land Use
Policy, Informatica, Spatium in Geodetski vestnik, številne prispevke na znanstvenih konferencah,
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poglavja v monografijah, strokovne članke idr. V okviru kratke znanstvene izmenjave na programu
COST je bila leta 2005 gostja na Univerzi v Helsinkih in leta 2010 kot gostujoča raziskovalka na
Norveškem (University of Life Sciences). Je članica uredniškega odbora znanstvene in strokovne
revije Geodetski vestnik (2009–). Sodeluje v domačih (Ciljni raziskovalni program, Nacionalni
raziskovalni program idr.) in mednarodnih projektih (TEMPUS, COST, 7. Okvirni program idr.).
Dejavno je vključena v slovensko civilno pobudo »Odgovorno do prostora«, je članica različnih
domačih in mednarodnih strokovnih organizacij: Zveze geodetov Slovenije, članica slovenskega
društva Informatika, sekretarka sekcije za operacijske raziskave v tem društvu in članica European
Faculty of Land Use and Development. Ob 90-letnem jubileju Univerze v Ljubljani leta 2009
ji je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo za njeno delo podelila srebrno plaketo UL FGG.

doc. dr. Dušan Petrovič,
prodekan za izobraževalno dejavnost
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