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1 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 
 
UVOD 
 
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju 

Univerze v Mariboru, ki ga je soglasno sprejel Državni zbor Republike Slovenije 2. oktobra 2003. 

Je članica Univerze v Mariboru in organizirana v skladu z Zakonom o visokem šolstvu. 

V mesecu decembru 2003 je Svet za visoko šolstvo RS potrdil univerzitetni študijski program 

Splošna medicina in z razpisom objavil tudi 80 vpisnih mest za prve študente. Medicinska 

fakulteta je nova fakulteta Univerze v Mariboru, katere vzpostavitev in delovanje zahteva 

velik obseg finančnih sredstev. Zagonska sredstva je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru 

pridobila z ustanovitvijo Konzorcija za zagotovitev finančnih sredstev za razvojni projekt 

Medicinske fakultete pri Univerzi v Mariboru. Vsa omenjena sredstva so bila namenjena 

nakupu najnujnejše opreme za izvedbo predmetov 1. letnika univerzitetnega študijskega 

programa »Splošna medicina«. 

 

Senat Medicinske fakultete UM se je na svoji konstitutivni seji sestal 3. novembra 2003 in za 

dekana Medicinske fakultete UM za dobo enega leto izvolil prof. dr. Ivana Krajnca, dr. med.  

Skladno s Statutom UM je bila po vpisu prvih študentov v študijskem letu 2004/2005 sklicana 

konstitutivno sejo Akademskega zbora MF UM dne 22. 11. 2004, ki ji je sledil Senat MF UM, na 

katerem je bil za dekana za mandatno dobo štirih let ponovno izvoljen prof. dr. Ivan Krajnc, 

dr. med. 

 

1. 1 POSLANSTVO 

 
- Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru zagotavljamo izobraževalni proces, ki 

omogoča, da naš diplomant pridobi ustrezne strokovne kompetence v zdravstvenem 
sistemu in ustrezne socialne in družbene kompetence.  

- Našemu študentu zagotavljamo možnost vključevanja v izobraževalne procese EU. 
- Na MF UM zagotavljamo ustrezne kompetence bazičnih in kliničnih znanj in veščin ter 

vzgajamo študente v smislu visoke etičnosti in moralnih vrednot. 
- Zagotavljamo enakopravnost, partnerstvo, varnost in akademsko svobodo. 
- Našim diplomantom omogočamo, da pridobijo ustrezno znanje s področja (javnega) 

zdravja, medicinske etike, kliničnih veščin in komunikacije in ustrezno znanje ter 
informacije o promociji zdravja. 

- Z znanstvenoraziskovalnim in publicističnim delom pomembno prispevamo k razvoju 
medicinske in biomedicinske znanosti. 

- Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru se aktivno vključuje v procese 
vseživljenjskega učenja in postaja pomemben generator nadaljnjega razvoja 
(bio)medicinskih znanosti in izpolnjevanj zahtev Lizbonske strategije. 

- Medicinska fakulteta UM sledi mednarodnim smernicam organizacije AMSE in AMEE, 
središče njenega delovanja je potreba po mednarodnih standardih v medicinskem 
izobraževanju, še zlasti glede na globalizacijo, izmenjavo študentov, migracijo 
zdravnikov in ostale oblike čezmejnega izobraževanja in sodelovanja. 
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1. 2 VIZIJA 

 
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru bo ena najbolj prepoznavnih in odličnih 
univerzitetnih institucij na področju medicinske in biomedicinske znanosti v slovenskem in 
evropskem merilu. 
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru bo univerzitetna ustanova z mednarodno 
uveljavljenim dodiplomskim in podiplomskim študijskim programom, z najsodobnejšimi 
oblikami posredovanja znanja in izkušenj in kakovostnim oz. odličnim znanstvenoraziskovalnim 
ter publicističnim delom. 
 

1. 2. 1 Ocena stanja in usmeritev  

 
• V pripravi je strateški načrt, plan razvoja in operativna opredelitev ciljev; 

• natančneje je potrebno opredeliti letni program dela.  

Odgovornost: vodstvo in senat MF. 

 

1. 3  ORGANIZIRANOST 

 
VODSTVO 
Dekan: 
red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. 
 
Prodekan za izobraževalno dejavnost: 
red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. 
 
Prodekanica  za znanstvenoraziskovalno dejavnost: 
izred. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. 
 
Prodekan za podiplomski študij: 
izred. prof. dr. Pavel Skok, dr. med.  
 
Prodekanica za mednarodno sodelovanje: 
izred. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med. 
 
Prodekan študent: 
Kristijan Jejčič 
 
Tajnik fakultete: 
Darja Weinzerl  
 
Pomočnik tajnika: 
Milena Orož Črešnar  
 
Pomočnik tajnika: 
Mateja Grušovnik 
 
 
 
ORGANI IN KOMISIJE MEDICINSKE FAKULTETE UM 
 
Akademski zbor MF UM 
izred. prof. dr. Iztok Takač, predsednik 
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izred. prof. dr. Zmago Turk, podpredsednik 
 
Senat MF UM 
Prof. dr. Ivan Krajnc 
Prof. dr. Dušanka Mičetić – Turk 
Prof. dr. Milan Brumen 
Prof. dr. Željko Knez 
Prof. dr. Jože Drinovec 
Prof. dr. Radovan Hojs 
Prof. dr. Alojz Gregorič 
Izred.prof.dr. Kazimir Miksić 
Izred. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač 
Izred. prof. dr. Breda Pečovnik Balon 
Izred. prof. dr. Iztok Takač 
Izred. prof. dr. Blanka Kores Plesničar  
Doc. dr. Vojko Flis 
Kristijan Jejčič – študent 
Marko Zdravkovič – študent 
Sanja Vuzem - študentka 
Alja Gričar – študentka  
 
Poslovodni odbor MF UM: 
Prof. dr. Ivan Krajnc - dekan  
Prof. dr. Elko Borko 
Izred. prof. dr. Zmago Turk 
Doc. dr. Anton Crnjac 
Doc. dr. Marjan Skalicky 
Darja Weinzerl 
Kristijan Jejčič - študent 
 
Komisija za študijske zadeve MF UM: 
Prof. dr. Radovan Hojs – prodekan   
Izred. prof. dr. Breda Pečovnik Balon 
Izred. prof. dr. Mirt Kamenik 
Doc. dr. Milan Reljič 
Asist. mag. Zlatka Kanič 
Kristijan Jejčič, študent 
Marko Zdravković, študent 
 
Komisija  za znanstveno-raziskovalne zadeve MF UM: 
Izred. prof. dr. Dušica Pahor - prodekanica 
Prof. dr. Alojz Gregorič 
Izred. prof. dr. Erih Tetičkovič 
Izred. prof. dr. Nadja Kokalj-Vokač 
Izred. prof dr. Pavel Skok 
Goran Buser, študent 
Martin Gselman, študent 
 
Habilitacijska komisija  MF UM: 
Izred. prof. dr. Dušica Pahor – prodekanica  
Prof. dr. Željko Knez 
Izred. prof. dr. Kazimir Miksić 
Izred. prof. dr. Pavel Skok 
Izred. prof. dr. Blanka Kores Plesničar 
 

Komisija  za ocenjevanje kakovosti MF UM*: 
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doc. dr. Andrej Čretnik – predsednik 
prof. dr. Božena Pejković 
Saša Zupanič 
Marija Ivanovič - študentka 
Andreja Zupančič - študentka  
 
 
Preglednica 1.3_1: KATEDRE MF UM 
 
Katedra Predstojnik 
Katedra za javno zdravje doc. dr. Ivan Eržen 
Katedra za sodno medicino doc. dr. Peter Kadiš 
Katedra za infekcijske bolezni  prof. dr. Gorazd Lešničar 
Katedra za interno medicino prof. dr. Ivan Krajnc 
Katedra za kirurgijo prof. dr. Kazimir Miksić 
Katedra za nevrologijo prof. dr. Erih Tetičkovič 
Katedra za psihiatrijo prof. dr. Blanka Kores Plesničar 
Katedra za dermatovenerologijo prof. dr. Igor Bartenjev 
Katedra za radiologijo prof. dr. Miloš Šurlan 
Katedra za pediatrijo prof. dr. Dušanka Mičetić Turk 
Katedra za ginekologijo in porodništvo prof. dr. Iztok Takač 
Katedra za otorinolaringologijo prof. dr. Mirko Toš  
Katedra za psihologijo in klinično psihologijo doc. dr. Zlatka Rakovec Felser 
Katedra za medicinsko etiko in pravo prof. dr. Matjaž Zwitter 
Katedra za oftalmologijo prof. dr. Dušica Pahor 
Katedra za onkologijo in radioterapijo prof. dr. Stojan Plesničar 
Katedra za družinsko medicino prof. dr. Janko Kersnik 
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino prof. dr. Zmago Turk 
Katedra za anatomijo prof. dr. Božena Pejković 
Katedra za patologijo prof. dr. Rastko Golouh 
Katedra za mikrobiologijo prof. dr. Maja Rupnik 
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo prof. dr. Mirt Kamenik 
Katedra za fiziologijo  prof. dr. Marjan Rupnik 
Katedra za farmakologijo, eksperimentalno toksikologijo 

in klinično farmakologijo 

doc. dr. Metoda Lipnik Štangelj 

Katedra za splošna predklinična predmetna področja prof. dr. Jana Bezenšek 
Katedra za klinično biokemijo doc. dr. Ivan Malešič 
Katedra za razvoj medicinske didaktike - PBL prof. dr. Radovan Hojs 
Katedra za biokemijo prof. dr. Avrelija Cencič 
Katedra za molekularno biologijo prof. dr. Nadja Kokalj Vokač 
Katedra za biologijo celice doc. dr. Saša Lipovšek Delakorda 
Katedra za kemijo prof. dr. Željko Knez 
Katedra za biofiziko prof. dr. Milan Brumen  
Katedra za medicinsko prvo pomoč doc. dr. Štefek Grmec 
Katedra za histologijo in embriologijo prof. dr. Draga Štiblar Martinčič 
Katedra za medicino v izrednih razmerah prof. dr. Radko Komadina 
Katedra za maksilofacialno kirurgijo z osnovami 

stomatologije 

doc. dr. Danijel Žerdoner 

Katedra osnove raziskovalnega dela prof. dr. Pavel Skok 
Katedra za klinično farmakologijo prof. dr. Jože Drinovec 
Katedra za medicino in šport asist. Matjaž Vogrin 
 
Preglednica 1.3_2: INŠTITUTI MF UM  
 
Inštitut Predstojnik 
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Inštitut za biomedicinske vede prof. dr. Radovan Hojs 
Inštitut za fiziologijo prof. dr. Marjan Rupnik 
Inštitut za patologijo prof. dr. Rastko Golouh 
Inštitut za socialno medicino in higieno prof. dr. Dražigost Pokorn 
Inštitut za sodno medicino doc. dr. Peter Kadiš 
Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo prof. dr. Božena Pejković 
Center za humano genetiko in 
farmakogenomiko 

doc. dr. Uroš Potočnik 

 

1. 3.1. Ocena stanja in usmeritev 

 
• novosti in spremembe se redno spremljajo in dopolnjujejo v dokumentih. 

• V skladu s študijskim programom in zahtevami se vzpostavljajo ustrezne katedre in  nosilci 

programov. 

 

1. 4   SKRB ZA KAKOVOST 

 
Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti temelji na strategiji zagotavljanja kakovosti (glej 

1.3.1). V njej so pripravljene strokovne podlage za postopke notranjega ocenjevanja 

fakultete. Temelj dela in ocenjevanja so priporočila za institucionalno in programsko 

samoevalvacijo v visokem šolstvu in merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, 

umetniškega in strokovnega dela (Ur. List RS 124/2004, 19. 11. 2004), ki temeljijo na evropskih 

standardih in priporočilih. 

 

Komisija za kakovost vsako leto naredi notranjo (samo)evalvacijo in izdela poročilo, ki je 

posredovano dekanu oz. senatu in Komisiji za spremljanje kakovosti na Univerzi v Mariboru. 

Temelj so vsakoletna poročila vodstva, nosilcev predmetov oz. odgovornega pedagoškega 

osebja, študentov, predstavnika nepedagoškega osebja oz. ostalih služb, vključno s knjižnico 

in dodatnih služb (računalniški center…).  

 

MF UM ima predpisan in javen sistem izbire in določene kriterije in postopke za podeljevanje 

znanstvenih in strokovnih nazivov, ki so primerljivi z nacionalnimi in evropskimi standardi ter 

nadzoruje njihovo upoštevanje preko habilitacijske komisije (Merila za volitve v nazive 

visokošolskih učitevljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, Obvestila UM, XXIII-

1-2005). Izobraževalni proces izvajajo v skladu z merili habilitirani učitelji in sodelavci. Pri 

zaposlovanju v strokovno-administrativnih službah MF UM upošteva ustrezne univerzitetne 

predpise v zvezi z delokrogi delavcev v strokovno-administrativnih službah. Kvalifikacijska 

struktura nepedagoških delavcev ustreza zahtevam področij njihovega delovanja. MF UM 
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ima izdelana pravila o študijskem poteku in obveznostih na vseh programih študija 

(dodiplomskem in podiplomskem (doktorskem) študiju (glej ustrezna poglavja v 

nadaljevanju). 

 

Visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju procesov učenja, znanstveno-

raziskovalne in strokovne dejavnosti preko kateder in drugih organov fakultete ter z 

neposrednim delom v teh dejavnostih. 

 

Študenti sodelujejo pri oblikovanju procesov, ki vplivajo na izobraževanje, in imajo možnost 

izražanja svojih mnenj: posredno preko svojih predstavnikov v vseh pomembnih organih 

fakultete, neposredno v samih procesih delovanja fakultete ter v procesih presojanja njihove 

kakovosti (na primer na okroglih mizah), lahko pa izražajo svoje predloge, pripombe, kritike in 

pohvale na spletnem portalu. Študenti vsako leto izvedejo anketo o ravni kakovosti izvedbe 

pedagoškega procesa po posameznih izvajalcih v sodelovanju s študentskim svetom in 

komisijo za študijske zadeve. 

 

MF UM izvaja pedagoški proces v opredeljenih in zadovoljivo opremljenih prostorih (katerih 

število se veča, opremljenost pa stalno izboljšuje). V teku so aktivnosti za izgradnjo nove 

stavbe MF UM.  

 

MF UM ima vzpostavljen sistem spremljanja izobraževalne, raziskovalne, strokovne in 

spremljajočih dejavnosti fakultete in njihovega financiranja, katerega nadzor vrši poslovodni 

odbor. Podatki (gradniki) se (delno) zajemajo tudi v ustreznih univerzitetnih službah 

(računalniški center). Tako se spremljajo predvsem osnovni podatki o študentih, njihovih učnih 

dosežkih in prehodnosti.  

 

MF UM je vključena v mednarodne organizacije za zagotavljanje kakovosti medicinskih 

fakultet  (AMSE, WFME, AMEE) in sledi njihovim priporočilom. 

 

1. 4.1  Strategija zagotavljanja kakovosti na Medicinski fakulteti UM  

 

Temeljni cilj aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti na Medicinski fakulteti Univerze v 

Mariboru je vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja kakovosti, ki vključuje: 

- opredelitev poslanstva in vizije MF UM; 

- opredelitev ciljev kakovosti; 

- določitev odgovornosti in pristojnosti za izvajanje nalog s področja kakovosti; 

- opredelitev in vodenje ključnih (proces izobraževanja) in podpornih procesov; 
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- vodenje virov 

o finančnih 

o kadrovskih (pedagoško in drugo osebje) 

o prostorskih 

o informacijskih (knjižnica, dostopnost do medmrežja, študijska literatura…) 

o opreme (za vaje, znanstveno raziskovanje…) 

- spremljanje izvajanja procesov z opredelitvijo: 

o kazalcev kakovosti 

o načinov in pristojnosti za pridobivanje podatkov za spremljanje kazalcev 

kakovosti 

o metod za analizo podatkov 

o načina prikazov podatkov 

o pristojnosti in odgovornosti za oblikovanje, izvajanje in preverjanje korektivnih, 

preventivnih ukrepov in ukrepov, ki vodijo v izboljšave; 

o postopkov zunanje in notranje evalvacije (akreditacija, zunanje presoje, 

samoocenjevanje, notranji nadzori, notranje presoje). 

 

Ključni odjemalec procesa izobraževanja je študent. Da bi MF UM izpolnila njegova 

pričakovanja in pričakovanja njegovega bodočega delodajalca: 

- po sprejetih kriterijih vrednoti in izboljšuje obstoječe študijske programe; 

- oblikuje nove študijske programe, ki bodo primerljivi z mednarodnimi standardi; 

- ugotavlja študentovo zadovoljstvo preko anket in s pomočjo drugih metod; 

- spremlja kazalce kakovosti vezane na delo s študenti kot so: 

o prehodnost  

o usposobljenost 

o zaposljivost 

- razvija partnerske odnose med učitelji in študenti. 

 

Nosilec kakovostne izvedbe izobraževalnega procesa je kompetentno pedagoško osebje. 

Kompetentno osebje zagotavljamo: 

- z izborom in zaposlitvijo ustreznih kandidatov; 

- z nenehnim usposabljanjem vseh zaposlenih, pri čemer je največja pozornost 

namenjena seznanjanju z modernimi pedagoškimi pristopi in metodami; 

- z vzpodbujanjem znanstveno-raziskovalnega dela, njegovega vrednotenja in 

postopkov habilitacije; 

- z razvojem veščin komuniciranja, retorike; 

- s krepitvijo pripadnosti kolektivu; 
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- s krepitvijo zavedanja o pomenu posameznikovih aktivnosti za doseganje ciljev 

kakovosti fakultete. 

 

O aktivnostih in rezultatih na področju zagotavljanja kakovosti Medicinska fakulteta Univerze 

v Mariboru obvešča zainteresirane javnosti. Posebna pozornost je namenjena promocijskim 

aktivnostim in aktivnostim za ugotavljanje potreb in pričakovanj odjemalcev procesa 

izobraževanja. 

 

1. 4. 2 Premiki v času od ustanovitve MF UM (2003) 

 
• vzpostavitev ustreznih organov in delovanja; 

• uspešna izvedba in izpeljava začetega pouka v vsako leto novem letniku študija; 

• izgradnja novih prostorov, laboratorijev, knjižnice in izboljševanje opremljenosti; 

• zagotavljanje in vključevanje novega in ustreznega osebja; 

• razvoj in opredelitev aktivnosti, vključno z zagotavljanjem in nadzorom kakovosti. 

• v šolskem letu 2007/2008 se je spremenila sestava Komisije za ocenjevanje kakovosti MF 

UM zaradi zagotavljanja ustreznega dela; 

• izdelava razširjenega samoevalvacijskega poročila z vključenimi manjkajočimi elementi 

kakovosti; 

• vključevanje predstavnikov MF UM v proces zunanje evalvacije na UM, predlogi za 

evalvatorstvo; 

• vzpostavljene so spletne strani za kakovost MF UM; 

• vključitev MF UM leta 2008 v mednarodne medicinske organizacije AMSE in WFME ter 

AMEE in sodelovanje predstavnikov (dekana in predsednika komisije za kakovost) na 

konferencah omenjenih organizacij. 

• vzpostavljanje in širitev povezav z drugimi fakultetami tudi na področju zagotavljanja 

kakovosti (predstavitev sistema zagotavljanja kakovosti ob obisku predstavnika MF iz 

Nottinghama, UK)  

 

1. 5 OCENA STANJA IN USMERITEV 

 
• potrebno je vzpostavljanje (in ne le nadgradnja) celotnega sistema (novoustanovljena 

fakulteta); 

• ostajajo sistemske nedorečenosti (na nacionalnem nivoju) glede usmeritve v 

zagotavljanje kakovostnega študija in kakovostnih izidov študija in ustreznega financiranja; 

• v okviru fakultete in univerze ter na nacionalnem in mednarodnem nivoju je potrebno še 

naprej sodelovati pri pobudah za ustrezno zagotavljanje in ocenjevanje kakovosti ter 

akreditacijo programov in tako tudi financiranju; 
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• intenzivirati, izboljšati in nadgraditi je potrebno aktivnosti na področju zagotavljanja 

kakovosti, vključno z dejavnejšo funkcijo komisije (članov) in sistema nadziranja 

uresničevanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti; 

• vključevati je potrebno kakovostne novosti v pedagoškem in drugih procesih v delovanju 

šole (e-učenje, virtualne oblike učenja, simulacije…); 

• nujno je še naprej tekoče ažuriranje podatkov in izkoriščanje elektronskih medijev in 

spletnih strani; 

1. smiselna je mednarodna predstavitev (organizacije in dokumentov v tujem – angleškem 

jeziku) 

2. potrebno je nadaljnje in aktivnejše sodelovanje v mednarodnih združenjih za kakovost 

pouka na medicinskih fakultetah in razmišljanje o pripravi tovrstnih srečanj v Sloveniji 

3. priprave na zunanje evalvacije 

 

Odgovornost: poslovodstvo fakultete in komisija za ocenjevanje kakovosti. 
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2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

2. 1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

2. 1. 1 Način izvedbe študijskih programov 

 
Medicinska fakulteta UM izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program Splošna medicina, 

usklajen z EU direktivami in podiplomski tretjestopenjski doktorski študijski program 

Biomedicinska tehnologija. 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Splošna medicina se izvaja samo kot redni študij, 

tretjestopenjski doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija se izvaja samo kot izredni 

študij. 

 

2. 1. 2 Vrsta in obseg izvedbe študijskih programov 

 
Preglednica 2.1.2_1: Število študentov po stopnjah in študijskih programih 
 

2007/08 2008/09 

Število študentov 
Študijski 
programi 

Število 
študentov 

Razpisani 
študijski programi Študijski 

programi 
R I S  R I S 

VS*  - - -  - - - 

UN* 
Splošna 
medicina 

345 - 345 
Splošna 
medicina 

426 - 426 

Specialistični  - - -  - - - 
Magistrski  - - -  - - - 
Doktorski  - - -  - - - 

Skupaj  - - 
234
5 

 - - 426 

1. stopnja (VS)*  - - -  - - - 

1. stopnja (UN)*  - - -  - - - 

2. stopnja*  - - -  - - - 

3. stopnja 
Biomedicin

ska 
tehnologija 

- 79 79 
Biomedicinsk
a tehnologija 

- 68 68 

Skupaj bolonjski  - - 79 - - - 68 

* prikaz števila študentov ločeno za redne in izredne študente. 
 
 

2. 1. 3 Mobilnost študentov 

 

Medicinska fakulteta se zaveda, da je poleg mednarodnega sodelovanja na področju 

znanstvenoraziskovalnega dela zelo pomembno podpirati tudi mednarodno mobilnost tako 

študentov kot tudi pedagoških delavcev.  Mednarodno sodelovanje fakultete v 
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mednarodnem visokošolskem prostoru poteka v obliki izmenjav študentov in učiteljev v 

programu ERASMUS. Osnovna ideja mobilnosti je omogočiti študentom svoboden prehod in 

študij na evropskih univerzah kot tudi internacionalizacija študija, odprtost izobraževalnega 

sistema evropskih univerz svetu, internacionalizacija študentov in profesorjev, ki ostanejo 

doma, idr.. Program podpira in spodbuja tudi mobilnost učnega osebja (Teaching Staff – 3 

mobilnosti 2007/08 in Staff Training Mobility – 1 mobilnost 2007/08 ). Študij opravljen v tujini je 

priznan kot sestavni del študijskega programa Medicinske fakultete UM. Obdobje, ki ga 

študent opravi v tujini, Medicinska fakulteta UM v celoti prizna v akademske namene, če je 

seveda izpolnil vse obveznosti. Akademsko priznavanje olajša uporaba evropskega sistema 

prenosa kreditnih točk ECTS sistem (European Credit Transfer System), ki omogoča študentom 

mobilnost pri študiju na različnih univerzah v tujini na osnovi dodeljevanja in prenašanja 

akademskih kreditnih točk ter s tem olajšuje priznavanje opravljenih akademskih obveznosti 

študentov med partnerskimi ustanovami. 

 

Glede na »mladost« fakultete se še ne moremo pohvaliti z obsežnimi izmenjavami, vendar 

izmenjava profesorjev poteka že od prvega leta ustanovitve fakultete, prve mobilnosti 

študentov pa so se pričele v štud. letu 2007/08. V štud. letu 2007/08 smo tako realizirali prvo 

mobilnost študentov MF UM v tujino (Leipzig, Tuebingen, oboje Nemčija) ter prejeli prve tuje 

študente (Madžarska, Češka). V štud. letu 2008/0 je v realizaciji  mobilnost študentov MF UM v 

tujino (Leipzig, Tuebingen, Wuerzburg - Nemčija, Gradec – Avstrija in Oulu - Finska) ter prihod   

tujih študentov na MF UM (Finska, Češka, Nemčija).  

 
Preglednica 2.1.3_1: Mobilnost študentov v programu Erasmus 
 
Štud. Leto Št. outgoing študentov Št. incoming študentov 

2004/05 - - 

2005/06 - - 

2006/07 - - 

2007/08 4 3 

2008/09 11 4 

 
Število izmenjav naših študentov v tujino želimo še povečati. Trenutno imamo sklenjenih enajst 

pogodb v programu ERASMUS s partnerskimi inštitucijami.   

 

Preglednica 2.1.3_2: Študenti s tujim državljanstvom na MF UM 
 

2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 
 Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Delež tujih 
študentov 

4,21% 7,43% 4,62% 8,84% 4,19% 1,4% 2,99% - 

Struktura 
tujcev 

       - 
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Članice EU 0,23%  0,28%     - 
Bivše YU 
republike 

3,75% 5,97% 4,06% 6,32% 3,81%  2,99% - 

ZDA in 
Kanada 

       - 

Ostala 
Amerika 

0,23%  0,28%  0,38% 1,4%  - 

Avstralija        - 
Afrika  1,46%  1,26%    - 
Azija        - 
Ruska 
federacija 

   1,26%    - 

 
 
Medicinska fakulteta UM vsako študijsko leto razpiše 5 % vpisnih mest glede na število prostih 

vpisnih mest za redni študij po študijskem programu »Splošna medicina«.  

 

2. 1. 4 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 

 
Medicinska fakulteta sodeluje v komisiji za ocenjevanje kvalitete visokošolskih dejavnosti na 

Univerzi v Mariboru, poleg tega pa ima tudi lastno komisijo za ocenjevanje kvalitete študija. 

Visokošolski učitelji – nosilci predmetov vsako štud. leto pripravijo letna poročila o 

spremljanju kakovosti študija pri svojih predmetih, katere komisija v obliki poročila predstavi 

Senatu MF UM in nato posreduje na Univerzo v Mariboru. 

V evalvacijskih postopkih sodelujejo tudi študentje, ki podatke zbirajo s pomočjo študentskih 

anket. Z anketo je preverjana predvsem kakovost načinov in oblik izvajanja študijskega 

procesa, kakovost dela učiteljev in njihov odnos do študentov. Rezultati obdelave anket, 

upoštevajoč reprezentativnost vzorca, se predstavijo dekanu. V študijskem letu 2006/2007 je 

bila dodatno poskusno opravljena modificirana anketa ocenjevanja učiteljev s strani 

študentov. Opravljene so začetne analize, ki kažejo na smiselnost nadaljevanja začrtane poti. 

 

2. 1. 5 Ocena stanja in usmeritev 

 
• ostajajo problemi študentskih anket – tako reprezentativnosti kot udeležbe…; 

narejeni so bili prvi poskusi – pilotske ankete spremenjenega ocenjevanje pouka oz. 

učiteljev. Glede na rezultate ostajamo pri iskanju novih možnosti izpolnjevanja in analize 

anket, več pozornosti velja posvetiti sodobnim komunikacijskim možnostim (internet, e-

pošta…); 

• vzpodbujati velja pridobivanje nadaljnjih predlogov za izboljševanje  

 organizacije in izvedbe pouka (predlogi tako s strani pedagoškega kot  

 nepedagoškega osebja oz. študentov - ankete, poročila…); 
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• cilj - pritegniti še več tujih študentov – aktivnostih novih študentov v tujini…; 

• akreditiran je bil  enovit magistrski študijski program »Splošna  

 medicina« -  v skladu z bolonjsko deklaracijo, ki se bo pričel izvajati 2009/10. 

 

2. 2  DODIPLOMSKI PROGRAM »SPLOŠNA MEDICINA« 

 

Univerzitetni študijski program »Splošna medicina« na Medicinski fakulteti UM traja šest let in 

obsega 5500 ur teoretičnega in praktičnega študija, kar je v skladu z evropsko direktivo 

(Council Directive 93/16/EEC, 1993). 

 

Cilj univerzitetnega študijskega programa »Splošna medicina« na MF UM je pripraviti študente 

za samostojno delo zdravnika. Študij traja 6 let oz. 12 semestrov in je ovrednoten s 360 ECTS 

točkami. V temeljnih predkliničnih predmetih je program povezan z nekaterimi predmeti 

obstoječih programov, ki na mariborski univerzi izvajajo na Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, Pedagoški fakulteti, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, v kliničnih 

predmetih pa je usklajen s strokovno in raziskovalno dejavnostjo v Univerzitetnem kliničnem 

centru Maribor. Študij poteka v obliki predavanj, vaj, seminarjev in v individualni obliki, poteka 

izključno kot redni študij. Študent bo zaključil študij z opravljenimi vsemi izpiti in opravljenim 

praktičnim delom (bolnišnica, družinska medicina) in bo pridobil naziv doktor oz. doktorica 

medicine. 

 

Študij poteka vzporedno po načelih problemsko naravnanega učenja (PBL), pri čemer se 

zgleduje po programih sorodnih fakultet (npr. Manchester). V štirih letih se v obliki PBL pouka 

obravnava 100 kliničnih primerov (25 študijskih primerov na leto). Vsi klinični primeri so 

vsebinsko strukturirani tako, da so smiselno povezani z aktualno tematiko in predmeti tistega 

letnika v katerem se izvaja. Študij PBL vodijo usposobljeni tutorji s pridobljeno licenco za ta 

študij. En študijski primer se obravnava v treh urah na teden, v treh zaporednih dneh (3 x po 1 

ura). PBL študij je ovrednoten s šestimi krediti na leto (90 ur na leto – skupinskega in 

individualnega dela). Je evropsko primerljiv in verificiran s sistemom kreditnega študija, 

študentom pa omogoča individualno izbiro predmetnikov. 

 

Program je tudi usklajen s prenovljenimi programi medicinskega študija znotraj Evropske unije 

in omogoča prehajanje med posameznimi medicinskimi fakultetami po sistemu ECTS. V prvi 

letnik Medicinske fakultete UM se je v študijskem letu 2004/2005 vpisalo 89 študentov (od tega 

4 tujci in 4 po pravilih za vzporedni študij oz. študij diplomantov), ki so kandidirali za vpis po 

enakih kriterijih kot veljajo za vpis na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
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2. 2. 1 Vpis študentov  

 
 
Zanimanje za študij medicine na univerzitetnem študijskem programu je  veliko. Celotno 

število prijavljenih za ta študij presega število razpisanih mest, in z leti narašča.  

 

Preglednica 2.2.1_1: Razpis, prijave in sprejeti  
 
  Razpis Prijave V razvrščanje sprejeti 

Prvi rok 86 149 138 86  

2005 Drugi rok 2 6 5 2 

Prvi rok 86 175 157 86  

2006 
Drugi rok v drugem prijavnem roku ni bilo prostih mest 

Prvi rok 86 210 194 86  

2007 Drugi rok 1 27 24 1 

Prvi rok 86 151 - 90  

2008 Drugi rok 2 27 - 2 

 

Preglednica 2. 2. 1_2: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega študija 
 

Redni študij Študijsko 
leto Razpis Vpisani Min* 

2005/06 86 91 81 

2006/07 86 98 83,75 

2007/08 86 100 86,35 

2008/09 86 95 82,35 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
 
Preglednica 2.2.1_3: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v 
%) 
 

 Redni študij – dodiplomski 
Zaključena srednja šola 

2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 
Gimnazija 95,6 90 91,84 95,60 
Druga srednja strokovna šola (tujci) 

4,2 
10 

8,16 4,40 

Srednja strokovna šola (3 + 2) - - - - 
Skupaj 100 100 100 100 
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Preglednica 2.2.1_4: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v %) 
 

Redni študij Študijsko 
leto Matura PI/ZI* Skupaj 

2005/06 94,51 5,49  100 % 

2006/07 92 8 100 % 

2007/08 90,82  9,18 100 % 

2008/09 97,9 2,1 100 % 

* PI/ZI = poklicna matura oz. zaključni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol (tujci). 
 
Glede na učni uspeh v srednji šoli  prevladujejo v študijskem letu 2006/2007 med rednimi 

študenti novinci odlični dijaki (72,45 %), sledijo prav dobri dijaki (25,51 %), medtem ko je 

zanemarljiv delež dobrih (1,02 %) in zadostnih (1,02 %). V študijskem letu 2007/2008 se je še 

povečal delež odličnih dijakov (84,38 %), prav dobrih je (13,54 %)dijakov in dobrih dijakov 

(2.08 %). 

 

Preglednica: 2.2.1_5: Struktura študentov 1. letnika glede na učni uspeh v srednji šoli  
 

Učni uspeh v srednji šoli 
Ni podatka Zadostni Dobri Prav dobri Odlični Skupaj 

 

Študijsko 
leto Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

2006/2007 - - 1 1.02 1 1.02 25 25.51 71 72.45 98 100 
2007/2008 -  - - - 2 2.08 13 13.54 81 84.38 96 100 
2008/09   2 2,1 1 1,1 25 26,3 67 75 95 100 
 
 

2. 2. 2 Izvajanje študijskega programa 

 
Študijski program traja šest let in obsega 5500 ur teoretičnega in praktičnega študija, kar je v 

skladu z evropsko direktivo (Council Directive 93/16/EEC, 1993). Študijski program »Splošna 

medicina« poteka izključno kot redni študij. Akademsko leto v Sloveniji traja 30 tednov 

(semester 15 tednov) in je ovrednoteno s 60 ECTS točkami. Celoten študij je ovrednoten s 360 

kreditnimi točkami. Program je usklajen z ECTS sistemom medicinskih fakultet v Evropi.  

 

Preglednica 2.2.2_1: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 
 
Študijsk

o 
leto 

Načina 
študija 1. letnik 2. letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

5. 
letnik 

Absolven
ti 

Skupaj 

Redni 91 77 - - - - 168 
2005/06 

        
Redni 98 98 68 - - - 264 

2006/07 
        

Redni 100 113 71 66 - - 350 
2007/08 

        
Redni 103 105 84 69 65 - 426  

2008/09         
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Preglednica 2.2.2_2: Struktura študentov po spolu (v %) 
 

Študij. leto Načina študija Moški Ženske 
Redni 35,72 % 64,28 % 

2005/06 
   

Redni 35,23 % 64, 77 % 
2006/07 

   
Redni 33,71 % 66, 29 % 

2007/08 
   

Redni 34,7 65,3  
2080/09    
 
 
Preglednica 2.2.2_3: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2_4: Analiza napredovanja rednih študentov (v %) 
 

Študijsko 
leto 

% 
prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 3. v 4. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 
letnika v 
absolvent. 

staž 

% skupaj 

2005/06 85,39 % - - - - 85,39% 
2006/07 86,00 % 87,18 % - - - 86,52% 
2007/08 88,24 % 71,43 % 97,06 % - - 84,33% 
2008/09 82,35 % 70,80 % 97,18% 98,48 % - 84,66% 

 

2. 2. 3 Zaključek in trajanje študija 

 
Študij poteka v obliki predavanj, vaj, seminarjev in v individualni obliki. Študij je pripravljen za 

ECTS in bo potekal samo kot redni študij. Študij traja 6 let oz. 12 semestrov in je ovrednoten s 

360 ECTS točkami. 

Študent zaključi študij z opravljenimi vsemi izpiti in opravljenim praktičnim delom (družinska 

medicina, bolnišnica). Po uspešno zaključenem študiju pridobi kandidat-ka strokovni naslov v 

skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 47/1998), in sicer: doktor 

medicine, doktorica medicine. 

 

 

Povprečna ocena Študijsko 
leto Redni  

2005/06 7,96  
2006/07 7,89  

2007/08 8,27  
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2. 2. 4 Ocena stanja in usmeritev 

 
• v nasprotju s preteklimi leti, ko je vsako leto naraščalo  število prijav za vpis na MF UM, smo  

pri vpisu v šolsko leto 2008/09 zabeležili viden upad prvih prijav; 

• tudi vstopni prag za vpis se je v letu 2008/09 znižal glede na preteklo leto; 

• število vpisnih mest je na komaj sprejemljivi meji glede na prostorske  

 možnosti;   

• prehodnost v višje letnike je visoka; 

• zaradi slabše prehodnosti iz  prvega v drugi letnik in iz drugega v tretji letnik, je v šolskem letu 

2008/09  vzpostavljen sistem  tutorstva za  študente. 

 

2. 3 PODIPLOMSKI PROGRAM »BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA« 

 
Podiplomski doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija traja 6 semestrov (3 leta). 

Študijske obveznosti celotnega programa so v skladu z zakonom (ZViS, 36. in 37.člen) ter Merili 

Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem 

sistemu (ECTS - European Credit Transfer System). Program se lahko na ta način neposredno 

vključuje v mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo sistem ECTS. 

Prvi letnik: Obvezni predmeti: Bioinformatika - 10 ECTS, Seminar I. - 5 ECTS, individualno 

raziskovalno delo - IRD – 15 ECTS = 30 ECTS.  

Šest temeljnih predmetov, kjer študent izbere tri predmete in s tem pridobi 30 ECTS = 3 x 10 

ECTS.  

Drugi letnik: 15 ECTS pridobi kandidat iz nabora treh Izbirnih predmetov (3 x 5 ECTS), 45 ECTS 

pa iz Individualnega raziskovalnega dela - IRD.  

Tretji letnik: 60 ECTS pridobi kandidat iz Individualnega raziskovalnega dela - IRD, ki je 

namenjeno izdelavi doktorske disertacije. 

 

2. 3. 1 Vpis študentov  

 
 
Preglednica 2.3.1_1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik izrednega študija 
 

Izredni študij Študijsko 
leto Razpis Vpisani Min* 

2005/06 30 29 - 

2006/07 30 32 - 

2007/08 30 30 - 

2008/09 30 24 - 
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Preglednica 2.3.1_2: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 
 
Študijsk

o 
leto 

Načina 
študija 1. letnik 2. letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

5. 
letnik 

Absolven
ti 

Skupaj 

        

2005/06 Izredni 
(podiplomski 

študij) 

29 13 - - - - 42 

        

2006/07 Izredni 
podiplomski 

študij) 

32 30 6 - - - 68 

        

2007/08 Izredni 
podiplomski 

študij) 

30 28 20 - - - 78 

         
2008/09 Izredni 

podiplomski 
študij) 

24 27 15 - - - 66 

 

Preglednica 2.3.1_3: Struktura študentov po spolu (v %) 
 

Študij. leto Načina študija Moški Ženske 
   

2005/06 
Izredni 59,52 % 40,48 % 

   
2006/07 

Izredni 55, 88 % 44, 12 % 
   

2007/08 
Izredni 46, 15 % 53, 85 % 

    
2008/09 izredni 46,96 % 53,03 % 

 

Preglednica 2.3.1_4: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 
 

 

 

 

 

2. 3. 2 Izvajanje študijskega programa 

 
Podiplomski doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija traja 6 semestrov (3 leta). 

Študijske obveznosti celotnega programa so v skladu z zakonom (ZViS, 36. in 37. člen) ter Merili 

Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem 

Povprečna ocena Študijsko 
leto  Izredni 

2005/06  9,47 
2006/07  9,46 

2007/08  9,4 
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sistemu (ECTS - European Credit Transfer System). Program se lahko na ta način neposredno 

vključuje v mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo sistem ECTS. 

Študijski program je v celoti ovrednoten po ECTS sistemu. Letnik je 60 ECTS, oziroma semester 

je 30 ECTS. Obvezni predmeti so trije in so ovrednoteni s po 5, 10 in 15 ECTS.  

 

Temeljnih predmetov je 6, od tega študent izbere 3. Temeljni predmeti so ovrednoteni s po 10 

ECTS.  

Izbirnih premetov je 77, od tega jih študent izbere 3. Ovrednoteni so s po 5 ECTS. Študijski 

predmetnik se bo izvajal po študijskem programu v kolikor bo na njega prijavljenih vsaj 5 

študentov, sicer pa se bodo izvajali individualno.  Individualno raziskovalno delo je 

ovrednoteno v prvem letniku s po 15 ECTS, v drugem letniku s po 45 ECTS in v tretjem letniku s 

po 60 ECTS.  

Možno pa bo izbirati predmete drugih podiplomskih študijev vseh univerz, katerih predmetnik 

je ovrednoten s sistemom ECTS tako v Republiki Sloveniji kot v tujini. Izven primarnega 

študijskega programa se sme zbrati do 20 ECTS.  

 
 
2. 3. 2.1 Magistrski študijski program »Splošna medicina« 

Poleg doktorskega študija je Svet za visoko šolstvo maja 2008 akreditiral tudi enovit magistrski 

študijski program »Splošna medicina«, ki je v skladu z bolonjsko deklaracijo in se bo pričel 

izvajati 2009/10. 

 

2. 3. 3 Raziskovalno delo študentov 

 
Podiplomski študentje se v okviru študija vključujejo v raziskovalno delo s prijavo teme 

doktorske disertacije ter nato objavo članka s področja doktorata, ki je objavljen v reviji, ki jo 

indeksira SCI oz. SSCI z navedbo faktorja vpliva – IF. Prav tako se mnogi vključijo v projekte pri 

mentorjih. 

 

2.3. 4 Zaključek in trajanje študija 

 
Podiplomski doktorski študijski program Biomedicinska tehnologija traja 6 semestrov (3 leta). 

Kandidat si po uspešno opravljenem podiplomskem programu za pridobitev doktorata iz 

biomedicinske tehnologije pridobi naziv ″doktor/doktorica znanosti″ s področja biomedicinske 

tehnologije. Po potrebi bo znanstveni naslov usklajen z Zakonom o strokovnih in znanstvenih 

naslovih.  
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2. 3. 5 Ocena stanja in usmeritev 

 
• omejitev števila vpisanih, predvsem na osnovi prostorskih možnosti; 

• zahtevnost vzpostavljanja in ne zgolj nadgrajevanja sistema;  

• malo projektov, težave pri iskanju in prijavi tem - ni zadostnega števila  

 programskih skupin, utečenega znanstveno raziskovalnega dela, obstoječih  

 projektov, ki jih je moč nadgraditi; 

• premajhna prepoznavnost in dostopnost mentorjev, objavljenih tem, idej na  

 nivoju slušateljev in povratno mentorjev.  

• akreditiran je enovit magistrski študijski program »Splošna medicina« -  v skladu z bolonjsko 

deklaracijo, ki se bo pričel izvajati 2009/10. 
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3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

3. 1 TEMELJNI PROJEKTI 

 
Preglednica 3.1_1: Temeljni projekti 
 
Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

1. Temelj
ni 

J3-
7618 

Funkcije endokrinih 
celic v bolezni in 
procesih 
kompenzacije 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

01/2006 12/2008 

2. Temelj
ni 

J3-
7141 

Genetski dejavniki 
tveganja in 
farmakogenomika 
komplesnih bolezni 
prebavil 

doc. dr. Uroš 
Potočnik 

09/2005 08/2008 
zaključen 

3. Temelj
ni 

J1-
9591-
0481-
06 

Molekularni 
mehanizmi 
toksičnosti 
listeriolizina 

prof. dr. Maja Rupnik 01/2007 12/2009 

4. Temelj
ni 

 Tkivni modeli 
endokrinih bolezni 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

5. Temelj
ni 

 Genetski dejavniki 
tveganja in 
farmakogenomika 
kronično vnetne 
črevesne bolezni 

doc. dr.  Uroš 
Potočnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

6. Temelj
ni 

 Napovedne 
vrednosti tkivnih 
molekularnih 
označevalcev za 
oceno agresivnosti 
raka prostate 

prof. dr. Draga 
Štiblar Martinčič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

7. Aplika
tivni 

 Potencialni 
protitumorski in 
imunomodulatorni 
učinki naravnih 
mineralnih vod in 
mineralnih vod z 
dodanimi 
rastlinskimi ekstrakti 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

8. Temelj
ni 

 Spremembe v 
izraženosti genov v 
možganih ob 
nastopu pubertete 
v odsotnosti spolnih 
hormonov 

prof. dr. Gregor 
Majdič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

9. CRP  Potencialni Prof. dr. Avrelija PROJEKT V  
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Konkur
enčno
st 
Sloven
ije 
2006-
2013 

antialergijski učinki 
novo-izoliranih 
probiotičnih/protek
tivnih bakterij, ki 
izvirajo iz mlečnih 
produktov oziroma 
živali z ekoloških 
kmetij v Sloveniji« 

Cencič PRIJAVI 

 

3. 2 PROJEKTI EU 

 
Preglednica 3.2_1: Projekti EU 
 
Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

1. EU 
projek
t 

CT-
2005-
SCF-
02995
8 

Marie Curie 
training 
Conferences and 
Workshosps on 
Clostridia 

prof. dr. Maja Rupnik 
član konzorcija 
 

03/2006 
 

03/2009 

2. EU 
projek
t 

LSHE-
CT-
2006-
STREP-
03787
0 

European 
approach to 
combat outbreaks 
of Clostridium 
difficile associated 
diarrhea by 
development of 
new diagnostic 
tests (EACCAD) 

prof. dr. Maja Rupnik 
kordinator 
znanstvenega dela 
projekta 
 

12/2006 12/2009 

3. EU 
projek
t 

22604
0-CP-
1-
2005-
F1-
ERAS
MUS-
TN 

EUROPET Prof. dr. Dušanka 
Mičetić Turk 

PROJEKT V 
PRIJAVI 

čakamo 
na odg.  

4. EU 
projek
ti 

Lifelon
g 
learnin
g 
Progra
mme, 
Leona
rdo 
da 
Vinci, 
Transf
er of 
innov
ation 

EDUCATIONAL 
TOOLS FOR 
QUALITY 
IMPROVEMENT 
ACROSS EUROPA 

Prof. dr. Janko 
Kersnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 

čakamo 
na odg. 

5. EU 
projek
ti 

Food 
safety 
in the 

Food safety in the 
agrifood chain- 
undergraduate 

Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

nismo bili 
na 
prioritetni 
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agrifo
od 
chain- 
under
gradu
ate 
univer
sity 
study 
progr
amme 

university study 
programme 

listi – ni 
sprejet 

6. EU 
projek
t 

sncRN
Aomic
s 

Primerjalna analiza 
sncRNA molekul pri 
pomembnejših po 
gramu pozitivinih 
patogenih 
bakterijah: 
karakterizacija s 
pristopom 
sistemske biologije 
in za oblikovanje 
novih terapevtikov 

Prof. dr. Maja Rupnik PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

čakamo 
na odg. 
v sept. 
oz. okt. 
info prof. 
Rupnikov
e z dne 
15.10.200
8 projekt 
je bil 
izbran  

7. EU 
projek
t 

REGP
OT 

Accentuating 
Collaboration 
between Countries 
and Encouraging 
food Safety 
research in 
Slovenia 

Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

ni sprejet 
evalvac. 
poročilo 
odlično 
zato 
ponovno 
v prijavo 
febr. 09 

8. EU 
projek
t 

Predst
avitev 
in 
izvedb
a 
metod
e FMS 

Funkcionalna 
magnetna 
stimulacija mehurja 
in medeničnega 
dna na domu – 
nova metoda 
konzervativnega 
zdravljenja žensk z 
mešano urinsko 
inkontinenco 

Izr. Prof. dr. Igor But PROJEKT V 
PRIJAVI 

 

9
. 
 FP6-

2004-
INCO-
DEV-3-
MARA
MA II-
03205
9 

 Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

 2009 

 
*MedResIn Medical Research Initiative South Eastern Europe  

Konzorcij sestoji iz partnerjev iz držav Z Balkana ter držav EU. Koordinator: Medizinische 

Universitaet Graz. Partnerji osnovnega konzorcija: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, 

Sveučilište u Zagrebu, Fakulteta za stomatologijo, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 

Universita degli Studi di Padova, RTD Services Austria in partnerji razširjenega konzorcija 
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Budimpešta, Reka, Split, Osijek, Zagreb, Novi Sad, Kragujevac, Podgorica, Sarajevo, Skopje, 

Peč in Mostar. Koordinator projekta prof. dr Ivan Krajnc. 

 

Namen: spodbujanje mednarodnega RTD sodelovanja, zlasti z državami Z Balkana na 

področju biomedicinskih raziskav z namenom dolgoročne vključitve teh držav v evropsko 

raziskovalno sfero in priprava predlogov raziskovalnih projektov. MF UM je v 7 OP prijavila 

projekt Model for improving of institutional long term care of elderly. 

Projekt je bil zaključen v novembru 2007. 
 
 

3. 3 NACIONALNI PROJEKTI 

 
Preglednica 3.3_1: Nacionalni projekti 
 
Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

1. Nacio
nalni 

BI-
IT/05-
08-023   

Zunajcelični 
promet 
enlargosomov. 
Vloga pri rakavih 
obolenjih  

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

03/2006 
 

02/2009 

2. » BI-
IT/05-
08-029 

Mehanizmi 
adhezije v 
probiotskih 
mikroorganizmih  

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

03/2006 
 

02/2009 

3. » BI-
US/06-
07-050   

Molekularno 
genetski in 
farmakogenomski 
označevalci pri 
kompleksnih 
boleznih prebavil  

doc. dr. Uroš 
Potočnik  

03/2006 03/2008 
zaključen 

4. » Sloven
ija – 
Srbija 

Regulacija 
apoptotičnih 
mediatorjev pri 
nekaterih 
avtoimunih 
boleznih in 
levkemijah 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

 

2008 
 

2009 

5. » Sloven
ija- 
Francij
a 

Projekt PROTEUS 
 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

2008 2009 

6.  L2-
0330-
0795-
08 

Razvoj postopkov 
in obdelav za 
izboljšanje 
hemokompatibilno
sti 
polietilentereftalat
nih površin 

Prof. dr. Marjan 
Rupnik 

01.02.2008 21.01.201
1 

7.  L3-
0328-

Ocena glomerulne 
filtracije – 

prof. dr. Radovan 
Hojs 

2008 2011 
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0338-
08 

primerjava in 
pomen različnih 
označevalcev  

 
 

Raziskovalci, raziskovalne skupine 

V letu 2007 smo registrirali nove raziskovalce in mlade raziskovalce na MF UM, registrirali smo 

novo raziskovalno skupino, katere vodja je doc. dr. Uroš Potočnik in novo raziskovalno skupino 

z vodjo  prof. dr. Drago Štiblar Martinčič.  

Z novim programskim obdobjem Medicinska fakulteta s svojimi člani nastopa kot soizvajalka v 
naslednjih programih: 
 

Preglednica 3.3_2: Programske skupine 
 
PROGRAM POGODB. 

OBD. 
SODELUJOČI 
(VODJA 
PROGRAMA, RO) 

 Σ LETNI OBSEG v 
EUR (v urah) 

LETNI OBSEG  
(v urah) 
SODELUJOČE  
MF 

P3-0036 Bio-psiho-
socialni model 
kvalitete življenja 

3 leta Doc. dr. Dejan 
Dinevski 
(Prof. dr. Dušanka 
Mičetić-Turk, UKC 
MB) 

74.301,84 EUR 
oziroma 
2550 ur 
cenovne 

kategorije A 
2288 ur 
cenovne 
kategorije B 
2025 ur 
cenovne 

kategorije C 
1830 ur 
cenovne 

kategorije D 

140 

P3-0360 Celostna 
obravnava 
alergijskih bolezni in 
astme v Sloveniji: od 
epidemiologije do 
genetike 

3 leta Prof. dr. Jovan 
Miljković  
(Prof. dr. Mitja 
Košnik, Bolnišnica 
Golnik) 

74.307,00 
2550 ur 
cenovne 

kategorije A 
2288 ur 
cenovne 
kategorije B 
2025 ur 
cenovne 

kategorije C 
1830 ur 
cenovne 

kategorije D 

100 

P4-0165 
Biotehnologija in 
sistemska biologija 
rastlin 

6 let Prof. dr. Maja 
Rupnik 
(Prof. dr. Maja 
Ravnikar, 
Nacionalni inštitut 
za biologijo LJ) 

296.786,00 
10185 ur 
cenovne 

kategorije A 
9138 ur 
cenovne 
kategorije B 
8087 ur 

340 
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cenovne 
kategorije C 
7310 ur 
cenovne 

kategorije D 
P3-0310 Celična 
fiziologija1 10-7 

6 let Prof. dr. Marjan 
Rupnik 
(Prof. dr. Robert 
Zorec, UL MF) 

324.394,00 
11132 ur 
cenovne 

kategorije A 
9988 ur 
cenovne 
kategorije B 
8839 ur 
cenovne 

kategorije C 
7990 ur 
cenovne 

kategorije D 

85 

P3-0067 
Farmakologija in 
farmakogenomika 

4 leta Doc. dr. Uroš 
Potočnik 
(Prof. dr. Metoda 
Lipnik Štangelj, UL 
MF) 

142.780,00 
4284 ur 
cenovne 

kategorije A 
3842 ur 
cenovne 
kategorije B 
3400 ur 
cenovne 

kategorije C 
3073 ur 
cenovne 

kategorije D 

1020 

P2-0046 Separacijski 
procesi in 
produktna tehnika 

6 let  
(Prof. dr. Željko 
Knez, UM FKKT) 

212.126,00 
7280 ur 
cenovne 

kategorije A 
6531 ur 
cenovne 
kategorije B 
5780 ur 
cenovne 

kategorije C 
5225 ur 
cenovne 

kategorije D 

160 

P4-0164 Raziskave 
za zagotavljanje 
varne hrane in 
zdravja 

4 leta  
(Prof. dr. Avrelija 
Cencič , UM 
FKBV) 

87.346,00 
2997 ur 
cenovne 

kategorije A 
2689 ur 
cenovne 
kategorije B 
2380 ur 
cenovne 

kategorije C 
2151 ur 
cenovne 

170 
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kategorije D 
 
 

3. 4 VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZISKOVALNO DELO 

 
V letu 2007 smo na Medicinski fakulteti UM dodiplomskim študentom prvič podelili Dekanove 

nagrade za najboljše raziskovalne naloge. Razpis z 41. temami je potekal tudi letos.  Prejeli 

smo 9 raziskovalnih nalog. Z navedenim želimo vzpodbuditi raziskovalno delo študentov. 

 

3. 5 PREDSTAVITVE RAZISKOVALNIH REZULTATOV 

Za nagrajene raziskovalne naloge (Dekanove nagrade) je predvideno, da se bodo objavile v 

Medicinskem mesečniku in Zdravniškem vestniku.  

V sklopu pedagoškega procesa se raziskovalno obdelajo določene teme in se nato objavijo 

v zborniku (Družinska medicina, 2007). 

 

V letu 2008 je bila v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo vpisana nova znanstvena revija 

Acta medico-biotechnica.  

 

Revija bo objavljala izvirne in pregledne znanstvene prispevke domačih in tujih znanstvenikov, 

kakor tudi strokovne prispevke s področja medicine in biotehnike. Vsi prispevki, objavljeni v 

reviji, bodo recenzirani s strani najmanj dveh priznanih tujih ali domačih strokovnjakov z 

obravnavanega področja.   

Izid prve številke revije, katere namen je uveljavljanje in razširjanje znanstvenih spoznanj s 

področja medicine in biotehnike,  je predviden decembra 2008.  

 

3. 6  OCENA STANJA IN USMERITEV 

 
• Še vedno zelo malo raziskovalcev in projektov; 

• logistične, organizacijske in izvedbene težave ostajajo; 

• specifičnost medicinskega poklica – nujna vpetost s kliničnim delom in  

 ustanovami – nujnost povezovanja, interdisciplinarnega sodelovanja tudi z  

 drugimi ustanovami; 

• ostaja problem evidentiranja in vključevanja oz. prikazovanja raziskav in   

 bibliografskih enot pedagoškega osebja, ki je v osnovi zaposleno v drugih  

 ustanovah – UKC Maribor; 
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• za dodatno preglednost in oceno izdaja MF UM letne preglede objav (bibliografije) 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev MF UM 

• usmeritev nove znanstvenoraziskovalne revije  MF UM Acta Medico Biotehnica v vključitev v 

JCR (IF). 
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4 ŠTUDENTJE NA ZAVODU  

 

4. 1 DEJAVNOST ŠTUDENTSKEGA SVETA MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V    MARIBORU 

 

Študentski svet MF UM je imel v študijskem letu 2007/2008 6 rednih, 3 izredne in 5 
korespondenčnih sej. Na svojih sejah je sprejel 119 sklepov. Mnenje študentov v habilitacijskih 
postopkih je podal 7 visokošolskim učiteljem. V vseh primerih je podal pozitivno mnenje 
študentov v habilitacijskem postopku. 
 
Skladno s predpisi Univerze in s sprejetim finančnim načrtom je Študentski svet MF UM 
sofinanciral naslednje projekte natečaj za spletne strani ŠS MF UM, božični koncert MF UM, 
Akademski pevski zbor MF UM, otroško bolnišnico Medimedo, delavnice Hospic, družabni 
sprejem študentov – Brucovanje 2008, projekt tečaja prve pomoči ZaŽivljenje, zagon 
študentskega časopisa (v sodelovanju z MF UL) in likovno delavnico Art Class. Tako je s 
skladno s sporazumom med rektorjem UM in dekanom MF UM namenil za interesno dejavnost 
študentov preko 2400 evrov. 
 
Študentski svet MF UM tudi aktivno prispeva k dvigu kakovosti na fakulteti, tako skupaj z 
zunanjimi sodelavci izvaja dodatno anketo med študenti. Predstavniki študentov naše 
fakultete so sodelovali tudi pri prenovi univerzitetne ankete, kjer že poteka pilotski projekt. Na 
predlog študentskih svetov letnikov je predstavnikov, ki so dekanu fakultete posredovali 
predloge študentov za izboljšanje študijskega procesa (glej prilogo 1). Pomemben uspeh na 
tem področju je ustanovitev koordinacije med nosilci predkliničnih predmetov, kar bo 
povečalo horizontalno povezanost študijskega programa. Omeniti velja tudi vpeljavo 
terminov kolokvijev pri predmetu Anatomija s histologijo, kar bo vplivalo na boljšo prehodnost 
študentov. 
 
Med pomembnejšimi projekti Študentskega sveta MF UM velja omeniti zagon priprave izbirnih 
predmetov »Urgentna medicina« in »Tropska medicina«. Predstavniki študentov so samostojno 
izdelali pobudo za predmet in sodelovali v delovni skupini, ki je pripravila dokumentacijo za 
akreditacijo izbirnega predmeta pri Svetu RS za visoko šolstvo. Hkrati je ŠS MF UM z aktivno 
promocijo predmetov pomagal k njegovi večji prepoznavnosti na fakulteti in univerzi, katera 
ga bo kmalu posvojila kot svojega. Poudariti je potrebno primerne učinke izbirnega predmeta 
»Urgentna medicina«, ki bo uporaben predvsem kot priprava na strokovni izpit. 
 
Preko predstavnikov v organih fakultete je Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v 
Mariboru zagovarjal podaljšanje odpiralnega Knjižnice MF UM. Založenost knjižnice je 
ustrezna, vendar se ŠS MF UM aktivno zavzema, da se obseg učbeniškega fonda nenehno 
veča. Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je izvedel tudi anketo o 
zadovoljstvu z delom Referata, ki je bila osnova za spremembo delovnega časa in odnosa 
zaposlenih do študentov. (glej priloga 2) 
 
Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je tudi pripravil izhodišča za sistem 
tutorjev, ki jih je Senat fakultete posvojil. Z novim študijskim letom je tako stekel ta projekt, ki 
mu namenjamo posebno pozornost, saj bo potrebna po sprotni evalvaciji izjemno velika. 
Hkrati je eden izmed temeljnih motivov za razvoj sistema tutorstva v prihodnje večja 
prehodnost študentov, višja kvaliteta znanja in predvsem večji poudarek samostojnemu 
študiju. Študentje si želijo tudi aktivnega sodelovanja z visokošolskimi učitelji in sodelavci, ki bi 
razmeroma močno obogatili naša prizadevanja (glej priloga 3) 
 
Preteklo študijsko leto je tako bilo zelo produktivno za študente Medicinske fakultete Univerze 
v Mariboru. 
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Preglednica 4.1_1: Pregled sej Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 
 

Oblika seje Datum 

Konstitutivna seja 05. 12. 2007 

1. korespondenčna seja 07. 12. 2007 

2. korespondenčna seja 13. 01. 2008 

1. redna seja 24. 01. 2008 

2. redna seja 20. 03. 2008 

3. korespondenčna seja 05. 04. 2008 

3. redna seja 24. 04. 2008 

4. korespondenčna 05. 05. 2008 

1. izredna seja 15. 05. 2008 

4. redna seja 19. 06. 2008 

5. korespondenčna seja 18. 08. 2008 

5. redna seja 11. 09. 2008 

2. izredna seja 01. 10. 2008 

3. izredna seja 07. 10. 2008 

 
 
4. 2  Program dela Študentskega sveta MF UM v letu 2007 
 
Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru si je zadal naslednje cilje in projekte v 
letu 2008 (glej priloga 4). Pri izvajanju dela obštudijske dejavnosti študentskemu svetu kot 
operativni nosilec pomaga Društvo študentov medicine Maribor. Seznam projektov interesne 
dejavnost je: 
 
Preglednica 4.2_1: Program dela Študentskega sveta MF UM v letu 2007 
 

Kratkoročni cilji – projekti ŠS MF UM Kratek opis Dosežek 

1. Akcija proti odvisnosti 1. predavanja na temo drog 
po skupinah, ogled sobo za 
preventivno svetovanje PU 

MB 
2. Projekt po zaključku 

zimskega izpitnega 
obdobja, seminar bi trajal 2 

ali 3 ure 
3. V prihodnjih letih se projekt 

razširi na preventivno 
dejavnost samih študentov 
4. kontaktirati predvsem 
osnove in tudi srednje šole 

ter na njih izvajati 
preventivno dejavnost o 
škodljivi uporabi drog 

Cilj dosežen 

2. Pomoč socialno ogroženim in 
zdravstvena vzgoja 

1. pomoč oskrbovancem 
razumeti, da je vsako 
življenjsko obdobje lepo 
2. pomoč pri iskanju 

Cilj dosežen 
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informacij o njihovih 
boleznih, zdravilih in 

terapijah 

3. Širjenje kulture med študenti 1. Določene so tri teme 
(življenje kot vrednota, rak, 
smrt) in četrta tema, ki bo 
izbrana po dogovoru 

2. na določeno temo se 
prebere knjiga, ki služi za 

uvod v diskusijo o medicinski 
temi 

3. branju bi sledil ogled filma v 
predavalnici MF UM 

4. po gledanju filma bo sledila 
zaključna diskusija o 
prebranem, videnim in 
izkušnjami posameznikov 

5. možnost okroglih miz za 
študente 

6. priprava likovnih delavnic 
na temo zdravstva in 

medicine 

Cilj dosežen 

4. Promocija zdravstva med otroki 1. projekt Medimedo je 
zmanjšanje tako strahu 
otrok pred zdravniki in 
pregledi, kot tudi 

zmanjšanje negotovosti 
bodočih zdravnikov ob 
srečanju z najmlajšimi 

pacienti 

Cilj dosežen 

5. Komunikacijske veščine 1. Naučiti se veščin javnega 
nastopanja in nebesedne 

komunikacije 
2. Učinkovito uporabljati 

telesno govorico 

Cilj dosežen 

6. Akademski pevski zbor 1. Umetniška in promocijska 
dejavnost na prireditvah 

fakultete 

Cilj dosežen 

7. Študentska anketa 1. Izpeljati prenovo zastarele 
ankete 

2. organizirati evaluacijo 
nove ankete 

Cilj dosežen 
delno (ni 
izdelanih 
kriterijev 
veljavnosti 
ankete) 

8. Mednarodno sodelovanje 1. Obiski tujih študentov na 
MF UM 

2. Obiski naših študentov v 
tujini 

3. Strokovno sodelovanje 
4. IMFSA počitniška praksa 

Cilj dosežen 

9. Promocija študentske aktivnosti 4. Brucovanje in srečanja 
5. Koncerti 

6. Spletne strani 

Cilj dosežen 
delno 

(brucovanje 
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7. Informiranje šele v 
pripravi) 

 

4.3 Posamezni projekti in izvedbene naloge 
 
Akademski pevski zbor MF UM 
Zbor je sedaj v tretji sezoni svojega delovanja in napredek je postal izrazit. Število pevcev se je 
povečalo iz prvotnih 20 na sedanjih 45, zbor pa je začel z izrazito klasično-umetniškim 
pristopom postavitve zborovskega tona in muziciranja širokega razpona. Število prošenj za 
nastop se je povečalo na toliko, da jih ob napornem študiju, ki ga medicina predstavlja, ne 
morejo več v celoti pokriti. Med njimi so tudi številne ponudbe drugih fakultet Univerze v 
Mariboru. Akademski pevski zbor se je letos predstavil na reviji odraslih pevskih zborov Mestne 
občine Maribor, kjer so pevci in zborovodja dosegli zavidljiv rezultat – zbor je prejel posebno 
priznanje ter neposredno vabilo za nastop na reviji prihodnje leto, kar uspe le maloštevilnim 
amaterskim zborom. Hkrati so prenovili podobo zbora z nakupom opreme in oblačil. Sezono 
bodo sklenili s tretjim letnim koncertom. Hkrati bo v prihodnji sezoni oziroma študijskem letu 
Mešani akademski pevski zbor Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poleg nastopov na 
prošnjo fakultete ali UKC Maribor pripravil še eno intenzivno sobotno vajo v zimskem semestru, 
samostojni božični koncert, nastop na kulturnem božičnem večeru študentov medicine. 
 
Medlibris 
Predstavlja literarne večere. Skupina študentov se enkrat mesečno dobi na večerih v 
prijetnem okolju, na katerih govorijo o tematiki o vnaprej izbrani knjigi z medicinskimi in drugimi 
etičnimi vprašanji. Namenjen je vsem študentom. Študentje so izvedli številna srečanja in 
skupinsko obravnavali filozofska, etična in kulturna vprašanja, ki so povezana z medicino kot 
humano znanostjo. 
 
Socialni čut 
Je projekt dobre volje in prijaznosti. Namenjen je vsem študentom, ki so pripravljeni del 
prostega časa nameniti pomoči starejšim. Interesenti se vključujejo v dejavnosti doma 
starejših – Sončnega doma. Projekt, ki je močno prisoten v okolju, je doživel resničen razcvet, 
saj so se vanj vključili številni novi študenti. 
 
Stop drogam! 
Je projekt, ki se je v tem študijskem letu povezal s projektom Osveščen, ne zadet!, ki ga vodijo 
kolegi Društva študentov medicine Slovenije. Namenjen je izobrazbi študentov o vrstah drog 
in psihotropnih snoveh, v nadaljevanju pa tudi preventivni dejavnosti za širšo javnost. Pripravili 
so številne publikacije in delavnice, v katere so vključevali tudi srednješolsko javnost. Projekt 
tako krepi prepoznavnost fakultete znotraj regije in povezanost z ljubljanskimi kolegi. Študentje 
medicine bodo v okviru tega projekta skupaj s kolegi pravniki organizirali študentsko okroglo 
mizo, na  skupno temo – medicina in pravo. 
 
Art Class 
Projekt, ki je namenjen študentom, ki so likovno oz. umetniško nadarjeni ali pa jim je umetnost 
v veselje. Namenjen je druženju, spoznavanju in učenju o umetnosti. Letos so izvedli 
samostojno delavnico in tako poskrbeli za preživljanje časa med poletjem. 
 
Božični koncert študentov MF UM 
Je največji kulturni projekt študentov medicine. Koncert se odvija enkrat letno, v božičnem 
času. Na koncertu študentje MF predstavijo svoje spretnosti in talente. Na koncertu lahko 
pričakujemo pevce, plesalce, komike, igralce, kitariste in druge. Koncert je pomemben 
projekt tudi zaradi prepoznavnosti medicine v Mariboru. Unionska dvorana mesta Maribor je 
19. 12. 2007 gostila Tradicionalni božični koncert študentov medicine. Koncert je bil izredno 
dobro obiskan, tako da je dvorana bila v celoti razprodana. Organizatorji so pripravili pester 
glasbeni program, katerega so v celoti izvajali študentje medicine. Poudariti moramo, da je 
koncert tudi z organizacijskega vidika delo študentov. Na ta način krepimo neformalna 
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znanja naših študentov. Posebno ponosni smo lahko na letošnjo novost – natečaj počitniških 
fotografij – s katerim smo povezali študente in fakulteto tudi v prostem času. V čast si smemo 
šteti, da se je prireditve udeležilo vodstvo UKC Maribor, nekateri dekani članic Univerze v 
Mariboru in gostje iz družbenopolitičnega življenja. Za leto 2008 ostaja odprta možnost, da se 
koncert oplemeniti s humanitarnim delovanjem. 
 
Batatek 
Batatek je največji evropski štafetni tek, ki se odvija vsako leto v nizozemskem Nijmegenu. 
Študentje MF UM so se ga udeležili že lani, sicer v okviru MF UL, letos pa smo projekt izvedli 
sami. Projekt je organiziran za tri tekaške ekipe. Skupni stroški projekta so dokaj visoki, vendar 
je projekt pomemben za reprezentativnost fakultete, kot tudi za spodbujanje zdravega 
načina življenja (tek). V prihodnosti bo projekt služil tudi preventivni dejavnosti. 
 
Delavnice HOSPIC 
Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z društvom Hospic. Projekt zajema tri delavnice, na 
katerih se zainteresirani študentje izobražujejo in govorijo o smrti bližnjih in sorodnih temah. 
Projekt je pomemben tudi za širšo sociologijo umiranja. V začetku meseca decembra 2007 so 
se na sedežu Medicinske fakultete pričele delavnice pod vodstvom Društva Hospic. V treh 
delavnicah so študentje obravnavali sociološke in kulturološke fenomene, ki so povezani s 
smrtjo. Posebno pozornost so namenili pojavu »nenaravne smrti«, ki smo ji priča v sodobnem 
medicinsko-tehnološkem svetu. Prepričani smo, da je dober odziv posameznikov in odlične 
pohvale dokaz pomembnosti teh znanj. Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v 
Mariboru si bo prizadeval, da bodo delavnice Društva Hospic postale del obvezno izbirnih 
vsebin dodiplomskega študijskega programa Splošna medicina. 
 
Motivacijski vikend 
Je projekt, namenjen motivaciji študentov in vodjam projektov društva za aktivno delo. Hkrati 
so tudi delavnice, na katerih se študenti naučijo organizirati in izpeljati projekt, zbrati potrebna 
sredstva, in ustrezno promovirati projekt. Prav tako je to odlična priložnost za druženje. 
 
Brucovanje 
Je posebna zabava, namenjena brucem. Zabava je že tradicionalna in kot vedno vsebuje 
prigrizek, pester program in brezplačne majice za bruce. Vedno je povabljen tudi akademski 
kader, tako pripomore k druženju med profesorji in študenti. Brucovanje 2008 je potekalo z 
obširnim družabnim programom, katerega se je udeležil dekan s številnim profesorji. Gleda na 
dober odziv in njihovo aktivno sodelovanje verjamemo, da je ta dogodek pripomogel k 
boljšemu sodelovanju med študenti in profesorji. V sodelovanju s študenti Fakultete za 
zdravstvene vede se že pripravlja Brucovanje 2009. 
 
Študentski časopis 
Projekt je v nastajanju. Je projekt časopisa po vzoru Medicinskih razgledov, ki bi ga DŠMM 
pod pokroviteljstvom MF UM izdajal za namene aktivnega študija. Projekt je šele v fazi 
zagona, vendar bo pomemben zaradi medsebojnega povezovanja stroke in študentov. 
 
Promocija MF UM 
Letos smo organizirali promocijski projekt DocFest, kjer smo ob začetku študijskega leta 
Mariborčanom ponudili utrinek iz aktivnosti študentov medicine. Dogodek, ki je trajal 10 ur, je 
pritegnil veliko medijsko pozornost, tako smo se zvrstili na številnih radijskih in televizijskih hišah. 
Ne glede na to je projekt še zmeraj v nastajanju. Posamezniki bodo posneli film in izdelali 
učinkovito strategijo promocije medicine v Mariboru, s katerim se bo nato fakulteta 
predstavljala na informativnih dnevih in obiskih po srednjih šolah. 
 
Mednarodne poletne izmenjave – prakse in elektivi v medicini 
So ena glavnih aktivnosti na področju interesnih dejavnosti. V tem študijskem letu nudimo 
možnosti 14 študentom MF odhod na poletne enomesečne izmenjave praktičnega ali 
raziskovalnega značaja. Prav tako bomo poleti sprejeli 14 tujih študentov. Celoten projekt 
poteka v okviru SloMSIC-a in IFMSA-ja. Ob tem ostaja ideja, da bi nekaj študentov odšlo na 
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enomesečno bilateralno izmenjavo na ameriško celino, in sicer v Boston, ZDA, ali Toronto, 
Kanada. pomena za prepoznavnost medicine v Mariboru. Hkrati moramo omeniti Erasmus 
izmenjave, ki so študijske izmenjave. Zainteresirani študentje odidejo za pol leta ali celo leto na 
študij v tujino. Čeprav so Erasmus izmenjave naloga univerz, študentje aktivno sodelujemo pri 
predstavljanju projekta. 
 
Za življenje 
Gre za projekt obnovitvenih tečajev prve pomoči. Namenjen je širši javnosti. V sam projekt so 
študentje aktivno vključeni kot demonstratorji na praktičnem delu tečaja. Projekt se izvaja 
večkrat letno, za zainteresirane skupine po dogovoru. Projekt je vsa leta delovanja medijsko 
zelo odmeven in je finančno največji projekt študentov medicine v Mariboru. Letos je bil 
uspešno predstavljen na zasedanju generalne skupščine Mednarodne federacije društev 
študentov medicine (IFMSA) in bo kmalu postal mednarodno prepoznaven doprinos 
slovenskih oziroma mariborskih študentov. 
 
Medimedo 
Je projekt, namenjen zmanjševanju strahu otrokov pred zdravniki in obratno. Skupina 
študentov na dan izvedbe projekta na izbrani osnovni šoli ali vrtcu postavi bolnišnico 
Medimedo, ki vključuje ambulante, RTG, operacijsko dvorano in lekarno. Otroci se predstavijo 
kot starši svojih plišastih igračk, ki jih nato študentje zdravijo. Projekt večjih stroškov, razen 
materiala in prevoza, nima in je zelo zanimiv med študenti. Uživa veliko priljubljenost med 
regijskimi osnovnimi šolami. Tako so si z začetkom leta osnovne šole in vrtci širše mariborske 
regije ponovno zaželeli sodelovanja pri projektu „Medimedo“. „Medimedo“ je projekt, ki ga 
organizirajo študentje medicine z namenom izobraževanja najmlajših otrok o poklicu 
zdravnika. Projekt jemlje otrokom strah pred zdravnikom in tako pripomore k lažjim obiskom in 
pregledom. Osnovne šole z veseljem stopijo v stik z organizatorji, kar se kaže v velikem številu 
(približno 8) obiskov projekta po osnovni šoli. Zaradi specifike projekt poteka po posameznih 
osnovnih šolah in vrtcih mariborske regije, saj želimo pri otrocih vzbuditi toplino in zaupanje do 
zdravnikov. Organizirana je bila tudi predstavitev na Glavnem trgu v Mariboru. 
 
Krvodajalske akcije 
Zaradi družbene odgovornosti zdravniškega poklica vsako leto izvajamo krvodajalske akcije v 
sodelovanju z OZ Rdečega križa Maribor in Oddelkom za transfuziologijo UKC Maribor. Projekt 
je brezplačen, a ima ogromen družbeni vpliv. Letos smo izvedli 3 akcije. 
 
Zastopanje študentov 
Med osnovno nalogo Študentskega sveta sodi zastopanje interesov študentov na fakulteti in 
univerzi. Študentski svet je tako letos skrbel za dvig kvalitete študija in način, da študij postane 
še bolj prijazen študentom. Študentski svet vidi svoje poslanstvo, da po 4 letih 
novoustanovljene fakultete preveri, kako so študentje zadovoljni z vodstvom, Referatom za 
študijske in študentske zadeve in knjižnico. Skladno s tem smo izvedli anketo o zadovoljstvu z 
delom Referata, na podlagi katere smo spremenili uradne ure Referata in poskrbeli za 
prijaznejši odnos. Z enako vnemo smo spremenili odpiralne ure knjižnice, kjer Študentski svet 
skrbi za stalno izpopolnjevanje kataloga gradiva. 

 

4. 4 OCENA STANJA IN USMERITEV 

Ugotoviti je, da so bili projekti ustrezno izvedeni oziroma so v izvajanju skladno s sprejetim 
Programom dela ŠS MF UM za leto 2008. Študentje so na kakovosten način prikazali svoje 
znanje širši javnosti, saj je specifika medicinskega študija, da ni možno posameznega projekta 
izpeljati brez širše javnosti. Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru kot nosilec 
interesne dejavnosti študentov tesno sodeluje z Društvom študentov medicine Maribor, ki je 
večinoma operativni nosilec projektov. Posebno pozornost namenjamo tudi sodelovanju z 
društvi s podobnimi usmeritvami, tako smo v preteklem letu sodelovali z Rdečim križem pri 
izvedbi krvodajalskih akcij, kateri so nam v veliko zadovoljstvo, niso pa posebej finančno 
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ovrednotene. Sodelovali smo tudi z Društvom študentov medicine Slovenije, s Policijsko 
upravo Maribor, z Društvom za srce in ožilje Maribor, z Društvom Hospic, z raznimi 
farmacevtskimi podjetji, z UKC Maribor, z Narodnim domom Maribor in številnimi drugimi 
družbenopolitičnimi osebami, med katerimi z velikim veseljem beležimo mnoge osnovne šole 
in občine. 
 
Zdravniški poklic je v službi človeka, kar se odraža tudi v vsebinah in načinih. Letošnje leto je 
izredno uspešno s stališča medijske pozornosti, saj smo večinoma dobro »pokriti« s predstavniki 
sedme sile. Ne glede na to se bojimo, da splošna znanja in vrednote, ki jih prinaša Medicinska 
fakulteta, gredo na Univerzi v Mariboru v izgubo, saj ne beležimo velike udeležbe 
posameznikov iz univerzitetne javnosti, ki so vabljeni na posamezne projekte. Posebne 
pozornosti bi si želeli s strani predstavnikov študentov na Univerzi, saj bi to omogočalo 
izkoriščanje sinergističnih učinkov. Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru si 
bo še za naprej zastavil cilj, da ažurira sezname povabljenih in posameznikov, s katerimi si 
želimo tesnejšega sodelovanja. Poskrbeti je nujno za nove oblike pridobivanja podpore v 
univerzitetnem prostoru. 
 
Pri finančnem izvajanju programa dela sta izraziti dve pomanjkljivosti. Relativno majhen delež 
(manj kot četrtina) sredstev za interesno dejavnost študentov se črpa v začetku leta. To je 
nujno spremeniti, saj drugače študentje v določenem delu leta nimajo na voljo kvalitetnih 
programov. Ob tem moramo upoštevati, da se projekti z večjim finančnim tokom (sprejem 1. 
letnikov, božični koncert ipd.) izvajajo šele v drugi polovici leta. Ne glede na to mora 
Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru izpostaviti, da bi za kvalitetnejšo 
izvedbo programa ob dodatnem izobraževanju organizatorjev potreboval tudi dodatna 
finančna sredstva. Sklenemo lahko torej, da je večina projektov interesnih dejavnosti 
študentov oblikovanih za obdobje zimskega semestra oziroma je takrat pričakovati finančni 
tok, zato je izvedeno delo ustrezno in primerno uresničeno. Večjih odstopanj ni. Zavzeti je 
potrebno stališče, da bi lahko več projektov v letnem semestru izvedli samo ob dodatnem 
financiranju, saj je zimski semester izjemno zaseden s finančno zajetnimi projekti. 
 
Študentski svet ugotavlja pozitiven odnos do študentskih predlog med vodstvom fakultete, ki 
je na predlog sveta spremenilo uradne ure Referata in odpiralni čas knjižnice. Uveden je bil 
tutorski sistem, ki pa bo v prihodnosti potreben nujnega nadzora in evalvacije. Hkrati bo 
Študentski svet propagiral dodatne spremembe študijskega programa v smeri večjega števila 
ur vaj in praktičnega dela. Razmisliti velja o novih oblikah študentske ankete, vendar je tukaj 
nujno poudariti, da le-te sodijo v resor prodekana za izobraževalno dejavnost. Prepričani smo, 
da bomo zastavljene cilje uresničili. 
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5 KADROVSKI POGOJI  

 

5. 1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 

 
 
Preglednica 5.1_1: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 
 

2006/07  
Naziv 

Redno Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 6 30 36 
Izredni profesorji 16 40 56 
Docenti 12 60 72 
Višji predavatelji - - - 
Predavatelji - - - 
Asistent z 
doktoratom 

5 30 35 

Asistent z 
magisterijem 

4 30 34 

Asistent s 
specializacijo 

- - - 

Asistent z visoko 
izobrazbo 

5 50 55 

Skupaj 48 240 288 
 
 
Preglednica 5.1_2: Gibanje redno in pogodbeno zaposlenih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev 
 

Leto Redno Pogodbeno Skupaj 
2005/2006 24 109 133 
2006/2007 33 129 162 
2007/2008 48 240 288 

 
 
Preglednica 5.1_3: Število izvolitev v nazive 
 
 
Naziv/leto 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
redni profesor    2  2 
izredni profesor 2 4 3 5 1 15 
docent  2 4 8 5 19 
asistent 31 24 55 50 39 199 
učitelj veščin     8 8 
Skupaj po letih 33 30 62 65 53 243 
 
 
Preglednica 5.1_4: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 
 

Študijsko leto Število učiteljev na institucijah v tujini 
2004/05 3 
2005/06 4 
2006/07 7 
2007/2008 3 
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5. 2 OCENA STANJA IN USMERITEV 

 
• Posebnost zaposlovanja pedagoškega kadra z izrazito visokim odstotkom delno zaposlenih 
izvajalcev pedagoškega procesa, ki so zdravniki, ki opravljajo svoj osnovni poklic v 
bolnišnicah in zdravstvenih domovih; 

• pridobiti več zaposlitev za nedoločen čas in polni delovni čas; 

• podpora nadaljnjega izobraževanja pedagoških in predvsem nepedagoških  

 delavcev; 

• vzpodbujanje mobilnosti, izmenjav in gostovanj pedagoškega osebja. 
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6 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 
 
Univerza v Mariboru zagotavlja prostore na Slomškovem trgu 15 – celotno levo krilo drugega 

nadstropja v izmeri 1.154 m2 (razdelitev prostorov točka 6.1). V bližini Univerzitetnega 

kliničnega centra Maribor se nahaja Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo ter Inštitut 

za fiziologijo, ki j bil odprt leta 2004. V letu 2006 smo, prav tako v neposredni bližini 

Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, odprli Laboratorijski center.   

 

6. 1 PROSTORI 

 
V prostorih rektorata Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu 15 je sedež in uprava  

Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Na tej lokaciji se izvajajo tudi predavanja v okviru 

študijskega dodiplomskega programa »Splošna medicina« in podiplomskega programa 

»Biomedicinska tehnologija«.  

 

Preglednica 6.1_1: Pregled prostorov na Slomškovem trgu 15 
 
Predavalnica Kvadratura 

Predavalnica 1 125 m2 

Predavalnica 2 84 m2 

Predavalnica 3 51 m2 

Predavalnica 4 43 m2 

Predavalnica 5 45 m2 

Predavalnica F. Miklošiča 126 m2 

Predavalnica mansarda 80 m2 

Predavalnica B. Podrecca 120 m2 

Računalniška učilnica 1 60 m2 

Knjižnica 100 m2 

Kabineti 120 m2 

Upravni prostori 200 m2 

Skupaj 1154 m2 

 
 
 
Zgradba na Ljubljanski ulici 5, Maribor – prostori Inštituta za anatomijo, histologijo in 

embriologijo in Inštituta za fiziologijo – Zgrajen s pomočjo sredstev  

finančnega konzorcija, ustanovljenega pri Novi Kreditni banki Maribor.  
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Preglednica 6.1_2: Pregled prostorov na Ljubljanski 5 
 
Predavalnica Kvadratura 

Laboratoriji 658 m2 

Klet 19 m2 

Mansarda 101 m2 

Skupaj 778 m2 

 
 
Zgradba Laboratorijskega centra Medicinske fakultete UM na Magdalenskem trgu 5, Maribor  

- preurejen objekt namenjen potrebam laboratorijskega centra Medicinske fakultete UM. V 

objektu, v izmeri 736 m2,  so laboratoriji za potrebe naslednjih predmetov: Biofizika, Biologija 

celice, Molekularna biologija, Biokemija. 

 

Preglednica 6.1_3: Pregled prostorov na Magdalenskem trgu 5 
 
Predavalnica Kvadratura 

Laboratoriji Biokemija 165 m2 

Laboratoriji Molekularna biologija, mikrobiologija 165 m2 

Laboratoriji Biofizika 97 m2 

Laboratoriji Biologija celice  68 m2 

Klet, stopnišča, sanitarni prostori 241 m2 

Skupaj 736 m2 

 
Klinične vaje se od 3. letnika študija naprej izvajajo po kliničnih oddelkih Univerzitetnega 

kliničnega centra Maribor in v bolnišnicah Slovenj Gradec, Ptuj, Murska Sobota in Topolšica. V 

4. letniku pa se del kliničnih vaj pri predmetu Družinska medicina izvaja po ambulantah v 

zdravstvenih domovih in domovih za starejše občane, s katerimi imamo sklenjene dogovore.  

6. 2 OPREMA 

 
Preglednica 6.2_1: Pregled opreme 
 
Vrsta opreme Število 
Računalniška oprema po uporabnikih  
Za študente 13 
Za nepedagoško osebje 14 
Za učitelje 15 
Opremljenost predavalnic  
Namizni PC - 
Prenosni računalniki 15 
Videorekorderji 1 
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Fiksni projektorji - 
Prenosni projektorji 15 
Televizije 1 

 

6. 3 INFORMACIJSKI SISTEM 

 
Vključeni smo v informacijski sistem Univerze v Mariboru. 
 

6. 4 KNJIŽNICA 

 
Knjižnica Medicinske fakultete UM omogoča profesorjem, študentom in ostalim uporabnikom 

knjižnice dostop do študijske literature in pomembno podporo s svojimi storitvami pri 

izobraževalnem, raziskovalnem in pedagoškem delu na fakulteti. Velikost knjižnice je približno 

100 m2  in ima knjižni fond v obsegu 3.650 enot od tega dobro polovico tuje literature.  Knjižni 

fond se aktivno in pospešeno dopolnjuje. Vso knjižnično gradivo je dostopno v prostem 

pristopu razen CD-jev in čitalniških izvodov učbenikov, ki so dostopni na zahtevo zaposlenega 

v knjižnici.  Gradivo je razvrščeno po postavitvenem sistemu univerzalne decimalne 

klasifikacije, ki ga uporablja večina visokošolskih in univerzitetnih knjižnic. Rok izposoje gradiva 

je en mesec, v izjemnih primerih je zaradi večjega povpraševanja skrajšan na 14 oz. 7 dni. 

Naročanje in nakup gradiva se izvaja na zahtevo nosilcev, sonosilcev predmetov,  

visokošolskih učiteljev in tudi prošenj študentov. Knjižnica MF UM je polnopravna članica 

sistema COBISS – slovenskega kooperativnega bibliografskega in informacijskega sistema. 

COBISS omogoča pregled in poizvedovanje po knjižničnem gradivu na daljavo. Knjižnično 

gradivo je računalniško obdelano in zbrano v lokalni bazi MFMB. V prostorih knjižnice in 

študentske sobe je 10 mrežnih računalnikov, urejeni pa so tudi priključki za prenosne 

računalnike. 

Študentje in zaposleni na Univerzi v Mariboru lahko do večine naročniških elektronskih 

informacijskih virov dostopajo iz računalnikov v časopisni čitalnici UKM in računalnikov, ki so 

nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru ter z oddaljenih lokacij. Ostali člani knjižnice lahko 

informacijske vire uporabljajo v časopisni čitalnici UKM. 

Vire po licenčnih pogodbah lahko uporabljajo zaposleni oziroma študentje  le za osebne 

namene oziroma za študijske in znanstveno-raziskovalne namene Univerze v Mariboru. 

Uporaba elektronskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe 

elektronskih informacijskih virov. V okviru konzorcijskih pogodb ima Knjižnica Medicinske 

fakultete UM urejen dostop do naslednjih tujih baz podatkov: 

• MEDLINE - medicina, biomedicina, biokemija, farmacija  
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• ScienceDirect, Elsevier - celotna besedila člankov  

• Wiley InterScience - celotna besedila člankov  

• CINAHL with Full text – zdravstvo 

• SpringerLink - celotna besedila člankov  

• EBSCOhost/eIFL.Direct - zbirke z abstrakti in celotnimi besedili člankov  

• Engineering Village 2 (EV2) - zbirki Compendex in Inspec  

• American Chemical Society (ACS) - kemija, celotna besedila člankov  

• Dissertations & Theses - doktorske disertacije, magistrske naloge 

• OCLC FirstSearch - ECO - celotna besedila člankov 

• Science Citation Index (SCI) - naravoslovje, medicina, tehnika  

• Social Science Citation Index (SSCI) – družboslovje 

• Web of Science ( WoS) - multidisciplinarne zbirke, indeksi citiranosti SCI, SSCI, A&H  

 
 
Preglednica 6.4_1: Kakovost knjižnične zbirke 
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DELEŽ 

406 526 460 48 54 

knjige, 
brošure 

3002 7,4 5,7 6,5   

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

10 0 0 0   

serijske 
publikacije 

28 0 0 0   

Število enot 
knjižničnega 
gradiva4 
 
 

cd-rom-i 315 

3655 

0,8 

9,0 

0,6 

6,9 

0,7 

7,9 

  

knjige, 
brošure 

3030 7,5 5,7 6,6 7,0   

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

0 0 0 0    

Število enot 
knjižničnega 
gradiva 

pridobljenih z 
nakupom 

serijske 
publikacije 

0 

3228 

0 

7,9 

0 

6,1 

0    

Število naslovov 
periodičnih 
publikacij 
pridobljenih z 
nakupom 

0 0 0 0   

Število 
kreiranih/prevzetih 
bibliografskih 
zapisov za 

-   - - - 
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bibliografijo 

 
 
Preglednica 6.4_2: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki 
 

Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo3 

Skupno število 
aktivnih 

uporabnikov2 

DELEŽ 

406 526 460 

Število študentov 
UM (aktivni 
uporabnik) 

360  68 %  

Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

406   88 % 

Število 
izposojenih enot 
knjižničnega 
gradiva 

4190 10,32 izposoje 7,95 izposoj 9,10 izposoje 

Število 
vpogledov 
(povzetek, polno 
besedilo)7 v 
elektronske vire 

- - -  

 
 
Preglednica 6.4_3: Razvitost potencialov knjižnice 
 

Število strokovnih 
delavcev knjižnice 

DELEŽ 

1 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in zaposlenih 
na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

406 406 

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo3 

526 526 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov 

460 460 

 

Preglednica 6.4_4: Prostori in oprema 
 

DELEŽ Število 
računalniških 
delovnih mest 

Število čitalniških sedežev Velikost knjižničnega 
prostora5 
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10 12 100 m2 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

406 40,6 33,8 4,0 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 

zavod/univerzo3 

526 52,6 43,8 5,2 

Skupno število 
aktivnih  

uporabnikov2 

460 46,0 38,3 4,6 

 

6. 5 ZALOŽBA 

 

Preglednica 6.5_1: Izdane monografske publikacije po letih 
 
 2006 2007 2008 
Znanstvene in strokovne monografije 1 4 1 
Zborniki referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc  1 1 
Priročniki    
Učbeniki    
Zapiski predavanj (skripta)    
Gradiva za vaje   4 
Druga študijska gradiva   1 
Skupaj  1 5 7 

 

6. 6 OCENA STANJA IN USMERITVE 

 
• stanje se počasi izboljšuje z zmanjševanjem prostorske razpršenosti in tudi  

 logistično – časovnih ovir pri izvajanju pouka;  

• ostaja prostorska stiska –  cilj izgradnja nove stavbe Medicinske fakultete – prisotni so 

pomembni premiki na področju izgradnje nove stavbe MF UM, intenzivno se pridobiva 

potrebna dokumentacija in viri zagotavljanja finančnih sredstev, zelo dobro je sodelovanje s 

širšim družbenim okoljem (državo in predvsem mestno občino), čeprav problemi ostajajo, 

• še vedno preskromna opremljenost, predvsem računalniška opremljenost,  

 nujne so aktivnosti na področju prostega dostopa do medmrežja (trenutno je v knjižnici 10 

računalnikov), izobraževanje preko simulacijskih programov, sodobnih elektronskih  

 medijev…; 

• dobava dodatne pedagoške opreme za laboratorije; 

• še naprej povečevati knjižnični fond z novimi naslovi in z obveznim študijskim gradivom 

• spodbujati zaposlene in visokošolske učitelje k izdaji  monografij, nadaljnje izdajanje revij 

Acta Medico-Biotechnica in Medicinski mesečnik. 
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7 FINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNE OZ. ŠTUDIJSKE, ZNANSTVENORAZISKOVALNE, UMETNIŠKE IN 
STROKOVNE DEJAVNOSTI 

 

7. 1 PRIDOBIVANJE SREDSTEV 

 

Dodiplomski študijski program »Splošna medicina« se 100 % financira iz proračunskih sredstev 

Ministrstva visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Za delovanje Medicinske fakultete UM je 

bil ustanovljen Konzorcij za zagotovitev finančnih sredstev za razvojni projekt Medicinske 

fakultete Univerze v Mariboru, ki je zbral ca 1,5 mio SIT finančnih sredstev. Sredstva so 

prispevala različna podjetja in občine severo-vzhodnega dela Slovenije. Zagonska sredstva 

so bila porabljena za obnovo zgradbe, kjer se danes nahajata Inštitut za anatomijo, 

histologijo in embriologijo in Inštitut za fiziologijo ter nakup različne opreme potrebne za 

izvedbo pedagoškega procesa. Konzorcij je prenehal z delovanjem  22. 4. 2008 z izpolnitvijo 

zadanega projekta. 

Podiplomski študijski program »Biomedicinska tehnologija« je financiran izključno iz naslova 

šolnin podiplomskih študentov.  

Financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti je odvisno od pridobljenih sredstev na 

nacionalnih in mednarodnih razpisih (glej aktualne projekte).  

Delež finančnih sredstev pridobljenih na trgu je majhen, saj se strokovna dejavnost šele 

razvija.  

7. 2 PORABA SREDSTEV 

 

Finančna sredstva se porabljajo v skladu s programom dela in finančnim načrtom, ki sta 

usklajena z zakonskimi določili za proračunske porabnike. Kot dober gospodar MF UM preko 

svojega Poslovodnega odbora skrbi za preglednost in načrtovano porabo sredstev. Dodatno 

je ob odobritvi omenjenega odbora MF UM namenila finančna sredstva tudi za obštudijsko 

dejavnost študentov in izvedbo programa interesnih dejavnostih Študentskega sveta MF UM 

in Društva študentov medicine MF UM. 

Porabo finančnih sredstev spremljata Poslovodni odbor in dekan. Za pravilno prikazovanje in 

evidentiranje podatkov v poslovne knjige skrbi finančno računovodska služba fakultete v 

skladu s navedeno zakonodajo: 

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS ŠT. 23/99, 30/02 in 114/06), 

- Zakon o javnih financah (Ur.l. S  ŠT. 79/99,124/00, 79/01, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), 

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 

uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 08/07), 
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- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. RS, ŠT. 115/02, 134/03, 126/04 in 120/07), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur.l. RS št. 134/03, 34/04, 13/05114/06, 138/06 in 120/07), 

- Slovenski računovodski standardi (Ur.l. RS 118/05), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02.. zadnja sprem. 120/07), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Ur.l. RS št. 120/07), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu ter kapitalskih naložb (Ur.l. RS št. 2/01, 117/02 in 134/03) in 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru (Ur.l. RS št. 23/99) 

 

Poslovanje na fakulteti se med letom vseskozi nadzira, vzpostavljene so notranje kontrole v 

skladu z Navodilom za upravljanje s tveganji na Univerzi v Mariboru št. N13/2006-61 PU in 

Navodilom o vzpostavitvi notranjih kontrol na članicah in drugih članicah Univerze v Mariboru 

št.  N26/2007-61PU.  

7. 3 OCENA STANJA IN USMERITEV 

 

Financiranje naše dejavnosti je zajeto v Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. Glede na to, da je v pripravi nova uredba 

zaenkrat še nimamo izdelanega razvojnega načrta oz. strategije na finančnem področju.  

Z ozirom na peto leto izvajanja 6-letnega programa (MF UM ustanovljena 2003) zaenkrat še ni 

možno podati natančnega strukturiranega finančnega poročila zaradi morebitnega 

neustreznega izkazovanja podatkov. 
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8 SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE DRUŽBENEGA OKOLJA 

 

8. 1 SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI V SLOVENIJI 

 
Medicinska fakulteta UM v pedagoški proces na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

vključuje tudi visokošolske učitelje iz različnih visokošolskih zavodov v Sloveniji, in sicer z 

Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

8. 2 MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
Medicinska fakulteta UM ima podpisane bilateralne sporazume Erasmus z naslednjimi 

fakultetami: 

Medizinische Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, Deutchland  

University of Oulo, Faculty of Medicine, Finland  

University of Würzburg, Medizinische Fakultät, Deutchland  

University of Leipzig, Medizinische Fakultät, Deutchland  

University of Pecs, Faculty of Medicine, Hungary  

Charles University in Prague, Faculty of Medicine,Czech Republic  

University of Trieste, Faculty of Medicine, Italy  

Medizinische Universität Graz, Avstria 

Medicinska Univerza Innsbruck, Avstrija 

Medicinska Univerza Helsinki, Finska 

Tel Aviv University 

The Hebrew University of Jerusalem 

Ben – Gurion University of Negev 

 

V PRIPRAVI PODPISI Z NASLEDNJIMI UNIVERZAMI/FAKULTETAMI  

Medicinska fakulteta Nottingham,  

Medicinska fakulteta v Budimpešti, 

Medicinska fakulteta Padova, 

Medicinska fakulteta Bolonja 

Medicinska fakulteta Barcelona,  

Medicinska fakulteta Uppsala in 

Medicinska fakulteta Krakov 

 

DRUGI PODPISANI SPORAZUMI O SODELOVANJU IN IZMENJAVAH  

� Medicinska fakulteta Univerze v Beogradu, Srbija  

� Medicinska fakulteta  Univerze v Skopju, Makedonija 

� Medicinska fakulteta Univerze v Mostarju, Hrvaška 
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� Medicinska fakulteta Univerze v Sarajevu, BiH 

� Univerza v Nišu, Srbija 

8. 3 AKTIVNOSTI ZA SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI  

 
V mesecu januarju in marcu 2007 sta bila organizirana povezovalna sestanka raziskovalcev 

SBM in UM na temo Skupne raziskave in raziskovalni projekti med SBM in UM za  vzpodbujanje 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti oz. povezovanje in predstavitev raziskovalcev oziroma 

raziskovalnih skupin. Prvega sestanka se je udeležilo 37 raziskovalcev, od katerih jih je 12 

predstavilo svoje raziskovalno delo, drugega sestanka pa se je udeležilo 61 raziskovalcev, od 

teh jih je 19 izvedlo svoje predstavitve. V mesecu maju 2008  je bil organiziran 3. sestanek 

raziskovalcev SBM in UM na temo Skupne raziskave in raziskovalni projekti med SBM in UM. 

Sestanka se je udeležilo 59 raziskovalcev, od katerih jih je 21 predstavilo svoje raziskovalno 

delo. Podan je bil predlog, da sestanek postane tradicionalen in se organizira kot 

celodnevna delavnica. 

8.4  OCENA STANJA IN USMERITEV 

• povečati število podpisanih Erasmus sporazumov   (že pod izobraževanjem); 

• spodbujati študente za izmenjave, sploh prakso; 

• sodelovanje s širšo skupnostjo – predstavitev delavnic, programov,  

 vseživljenjsko učenje, samoosveščanje, zdrav način življenja, dan srca,  

 forumi…; 

• še nadaljnje širjenje mednarodnih povezav. 
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9 ZAKLJUČEK 

 
Zbirni podatki oz. tabele so navedene v prilogah oz. v tekstu. Upoštevajoč podatke lahko 

povzamemo bistvene značilnosti: 

 

• ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru v oktobru leta 2003; 

• akreditacija dodiplomskega študijskega programa »Splošna medicina« v decembru leta 

2003; 

• akreditacija podiplomskega študijskega programa »Biomedicinska tehnologija« v aprilu leta 

2005; 

• uspešna priprava in izvedba vsakoletnega novo začetega študijskega  programa v 

posameznem letniku MF UM tako na dodiplomskem, kot  

 podiplomskem študiju; 

• zmanjšan interes za študij medicine v Sloveniji; 

• mobilnost študentov in učiteljev se povečuje; 

• izboljševanje logističnih, materialnih in kadrovskih pogojev, kljub  navedenemu ostajajo 

problemi na navedenih področjih; 

• nujno je nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo nove MF UM;  

• akreditacija enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«, 

usklajenega z bolonjsko deklaracijo s pričetkom 2009/2010; 

• vzpostavljanje novih povezav in sodelovanja na domačem in  mednarodnem področju; 

• uspešno zagotavljamo prehodnost; 

• ostajajo problemi, predvsem na področju znanstveno raziskovalnega dela, ki so do 

določene mere vezani tudi na specifičnost medicinskega področja;  

• nujna je še aktivnejša dejavnost na področju zagotavljanja kakovosti MF UM, izdelane so 

spletne strani za kakovost MF UM; 

• vključitev MF UM v mednarodna združenja medicinskih fakultet in organizacije za 

zagotavljanje kakovosti AMSE in WFME ter AMEE. 

• potrebno bo dopolniti dokumente, predvsem s strategijo razvoja MF UM;  

• nujno je nadaljevanje aktivnosti za promocijo, dostopnost podatkov o MF UM in 

sodelovanje s širšim družbenim okoljem; 
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SEZNAM PRILOG 

 
 
Preglednica 1.3_1: KATEDRE MF UM 
 
Katedra Predstojnik 
Katedra za javno zdravje doc. dr. Ivan Eržen 
Katedra za sodno medicino doc. dr. Peter Kadiš 
Katedra za infekcijske bolezni  prof. dr. Gorazd Lešničar 
Katedra za interno medicino prof. dr. Ivan Krajnc 
Katedra za kirurgijo prof. dr. Kazimir Miksić 
Katedra za nevrologijo prof. dr. Erih Tetičkovič 
Katedra za psihiatrijo prof. dr. Blanka Kores Plesničar 
Katedra za dermatovenerologijo prof. dr. Igor Bartenjev 
Katedra za radiologijo prof. dr. Miloš Šurlan 
Katedra za pediatrijo prof. dr. Dušanka Mičetić Turk 
Katedra za ginekologijo in porodništvo prof. dr. Iztok Takač 
Katedra za otorinolaringologijo prof. dr. Mirko Toš  
Katedra za psihologijo in klinično psihologijo doc. dr. Zlatka Rakovec Felser 
Katedra za medicinsko etiko in pravo prof. dr. Matjaž Zwitter 
Katedra za oftalmologijo prof. dr. Dušica Pahor 
Katedra za onkologijo in radioterapijo prof. dr. Stojan Plesničar 
Katedra za družinsko medicino prof. dr. Janko Kersnik 
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino prof. dr. Zmago Turk 
Katedra za anatomijo prof. dr. Božena Pejković 
Katedra za patologijo prof. dr. Rastko Golouh 
Katedra za mikrobiologijo prof. dr. Maja Rupnik 
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo prof. dr. Mirt Kamenik 
Katedra za fiziologijo  prof. dr. Marjan Rupnik 
Katedra za farmakologijo, eksperimentalno toksikologijo 

in klinično farmakologijo 

doc. dr. Metoda Lipnik Štangelj 

Katedra za splošna predklinična predmetna področja prof. dr. Jana Bezenšek 
Katedra za klinično biokemijo doc. dr. Ivan Malešič 
Katedra za razvoj medicinske didaktike - PBL prof. dr. Radovan Hojs 
Katedra za biokemijo prof. dr. Avrelija Cencič 
Katedra za molekularno biologijo prof. dr. Nadja Kokalj Vokač 
Katedra za biologijo celice doc. dr. Saša Lipovšek Delakorda 
Katedra za kemijo prof. dr. Željko Knez 
Katedra za biofiziko prof. dr. Milan Brumen  
Katedra za medicinsko prvo pomoč doc. dr. Štefek Grmec 
Katedra za histologijo in embriologijo prof. dr. Draga Štiblar Martinčič 
Katedra za medicino v izrednih razmerah prof. dr. Radko Komadina 
Katedra za maksilofacialno kirurgijo z osnovami 

stomatologije 

doc. dr. Danijel Žerdoner 

Katedra osnove raziskovalnega dela prof. dr. Pavel Skok 
Katedra za klinično farmakologijo prof. dr. Jože Drinovec 
Katedra za medicino in šport asist. Matjaž Vogrin 
 
Preglednica 1.3_2: INŠTITUTI MF UM  
 
Inštitut Predstojnik 
Inštitut za biomedicinske vede prof. dr. Radovan Hojs 
Inštitut za fiziologijo prof. dr. Marjan Rupnik 
Inštitut za patologijo prof. dr. Rastko Golouh 
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Inštitut za socialno medicino in higieno prof. dr. Dražigost Pokorn 
Inštitut za sodno medicino doc. dr. Peter Kadiš 
Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo prof. dr. Božena Pejković 
Center za humano genetiko in 
farmakogenomiko 

doc. dr. Uroš Potočnik 

 
Preglednica 2.1.2_1: Število študentov po stopnjah in študijskih programih 
 

2007/08 2008/09 

Število študentov 
Študijski 
programi 

Število 
študentov 

Razpisani 
študijski programi Študijski 

programi 
R I S  R I S 

VS*  - - -  - - - 

UN* 
Splošna 
medicina 

345 - 345 
Splošna 
medicina 

426 - 426 

Specialistični  - - -  - - - 
Magistrski  - - -  - - - 
Doktorski  - - -  - - - 

Skupaj  - - 
234
5 

 - - 426 

1. stopnja (VS)*  - - -  - - - 

1. stopnja (UN)*  - - -  - - - 

2. stopnja*  - - -  - - - 

3. stopnja 
Biomedicin

ska 
tehnologija 

- 79 79 
Biomedicinsk
a tehnologija 

- 68 68 

Skupaj bolonjski  - - 79 - - - 68 

* prikaz števila študentov ločeno za redne in izredne študente. 
 

Preglednica 2.1.3_1: Mobilnost študentov v programu Erasmus 
 
Štud. Leto Št. outgoing študentov Št. incoming študentov 

2004/05 - - 

2005/06 - - 

2006/07 - - 

2007/08 4 3 

2008/09 11 4 

 
Preglednica 2.1.3_2: Vpis tujih študentov na MF UM 
 
Štud. leto Št. vpisanih tujcev v 1. letnik država 

2004/05 4 Hrvaška, Makedonija, BiH, 

2005/06 4 Hrvaška, Makedonija 

2006/07 6 Hrvaška, Makedonija 

2007/08 7 Nemčija, Hrvaška, Makedonija 

2008/09 3 Hrvaška, Makedonija 
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Preglednica 2.2.1_1: Razpis, prijave in sprejeti  
 
  Razpis Prijave V razvrščanje sprejeti 

Prvi rok 86 149 138 86  

2005 Drugi rok 2 6 5 2 

Prvi rok 86 175 157 86  

2006 
Drugi rok v drugem prijavnem roku ni bilo prostih mest 

Prvi rok 86 210 194 86  

2007 Drugi rok 1 27 24 1 

Prvi rok 86 151 - 90  

2008 Drugi rok 2 27  2 

 

Preglednica 2. 2. 1_2: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega študija 
 

Redni študij Študijsko 
leto Razpis Vpisani Min* 

2005/06 86 91 81 

2006/07 86 98 83,75 

2007/08 86 100 86,35 

2008/09 86 95 82,35 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
 
Preglednica 2.2.1_3: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v 
%) 
 

 Redni študij – dodiplomski 
Zaključena srednja šola 

2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 
Gimnazija 95,6 90 91,84 95,60 
Druga srednja strokovna šola (tujci) 

4,2 
10 

8,16 4,40 

Srednja strokovna šola (3 + 2) - - - - 
Skupaj 100 100 100 100 
 
 
Preglednica 2.2.1_4: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v %) 
 

Redni študij Študijsko 
leto Matura PI/ZI* Skupaj 

2005/06 94,51 5,49  100 % 

2006/07 92 8 100 % 

2007/08 90,82  9,18 100 % 

2008/09 97,9 2,1 100 % 

* PI/ZI = poklicna matura oz. zaključni izpit, ki ga delajo dijaki srednjih strokovnih šol (tujci). 



 57 

 
 
Preglednica: 2.2.1_5: Struktura študentov 1. letnika glede na učni uspeh v srednji šoli  
 

Učni uspeh v srednji šoli 
Ni podatka Zadostni Dobri Prav dobri Odlični Skupaj 

 

Študijsko 
leto Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % Št. % 

2006/2007 - - 1 1.02 1 1.02 25 25.51 71 72.45 98 100 
2007/2008 -  - - - 2 2.08 13 13.54 81 84.38 96 100 
2008/09   2 2,1 1 1,1 25 26,3 67 75 95 100 
 
 
Preglednica 2.2.2_1: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 
 
Študijsk

o 
leto 

Načina 
študija 1. letnik 2. letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

5. 
letnik 

Absolven
ti 

Skupaj 

Redni 91 77 - - - - 168 
2005/06 

        
Redni 98 98 68 - - - 264 

2006/07 
        

Redni 100 113 71 66 - - 350 
2007/08 

        
Redni 103 105 84 69 65 - 426  

2008/09         
     
 
Preglednica 2.2.2_2: Struktura študentov po spolu (v %) 
 

Študij. leto Načina študija Moški Ženske 
Redni 35,72 % 64,28 % 

2005/06 
   

Redni 35,23 % 64, 77 % 
2006/07 

   
Redni 33,71 % 66, 29 % 

2007/08 
   

Redni 34,7 65,3  
2080/09    
 
 
Preglednica 2.2.2_3: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 
 
 
 
Preglednica 2.2.2_4: Analiza 
napredovanja rednih študentov 
(v %) 
 

Študijsk
o 
leto 

% 
prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 2. v 3. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 3. v 4. letnik 

% 
prehodnosti 
iz 4. v 5. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 
letnika v 
absolvent. 

staž 

% 
skupaj 

2005/06 85,39 % - - - - 85,39 % 

Povprečna ocena Študijsko 
leto Redni  

2005/06 7,96  
2006/07 7,89  

2007/08 8,27  
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2006/07 66,67 % 72,34 % - - - 69,06 % 
2007/08 66,19 % 54,69 % 86,84 % - - 66,47 % 
2008/09 83 % 73,5 % 97,2 % 98,5 % -  
 
 
Preglednica 2.3.1_1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik izrednega študija 
 

Izredni študij Študijsko 
leto Razpis Vpisani Min* 

2005/06 30 29 - 

2006/07 30 32 - 

2007/08 30 30 - 

2008/09 30 24 - 

 
 
Preglednica 2.3.1_2: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 
 
Študijsk

o 
leto 

Načina 
študija 1. letnik 2. letnik 

3. 
letnik 

4. 
letnik 

5. 
letnik 

Absolven
ti 

Skupaj 

        

2005/06 
Izredni 

(podiplomski 
študij) 

29 13 - - - - 42 

        

2006/07 
Izredni 

podiplomski 
študij) 

32 30 6 - - - 68 

        

2007/08 
Izredni 

podiplomski 
študij) 

30 28 20 - - - 78 

         
2008/09 Izredni 

podiplomski 
študij) 

24 27 15 - - - 66 

 

Preglednica 2.3.1_3: Struktura študentov po spolu (v %) 
 

Študij. leto Načina študija Moški Ženske 
   

2005/06 
Izredni 59,52 % 40,48 % 

   
2006/07 

Izredni 55, 88 % 44, 12 % 
   

2007/08 
Izredni 46, 15 % 53, 85 % 

    
2008/09 izredni 46,96 % 53,03 % 

 

Preglednica 2.3.1_4: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 
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Preglednica 3.1_1: Temeljni 
projekti 
 

Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

10.Temelj
ni 

J3-
7618 

Funkcije endokrinih 
celic v bolezni in 
procesih 
kompenzacije 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

01/2006 12/2008 

11.Temelj
ni 

J3-
7141 

Genetski dejavniki 
tveganja in 
farmakogenomika 
komplesnih bolezni 
prebavil 

doc. dr. Uroš 
Potočnik 

09/2005 08/2008 
zaključen 

12.Temelj
ni 

J1-
9591-
0481-
06 

Molekularni 
mehanizmi 
toksičnosti 
listeriolizina 

prof. dr. Maja Rupnik 01/2007 12/2009 

13.Temelj
ni 

 Tkivni modeli 
endokrinih bolezni 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

14.Temelj
ni 

 Genetski dejavniki 
tveganja in 
farmakogenomika 
kronično vnetne 
črevesne bolezni 

doc. dr.  Uroš 
Potočnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

15.Temelj
ni 

 Napovedne 
vrednosti tkivnih 
molekularnih 
označevalcev za 
oceno agresivnosti 
raka prostate 

prof. dr. Draga 
Štiblar Martinčič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

16.Aplika
tivni 

 Potencialni 
protitumorski in 
imunomodulatorni 
učinki naravnih 
mineralnih vod in 
mineralnih vod z 
dodanimi 
rastlinskimi ekstrakti 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

17.Temelj
ni 

 Spremembe v 
izraženosti genov v 
možganih ob 
nastopu pubertete 
v odsotnosti spolnih 
hormonov 

prof. dr. Gregor 
Majdič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
prijava 
oddana 
septembra 
2008 

 

Povprečna ocena Študijsko 
leto  Izredni 

2005/06  9,47 
2006/07  9,46 

2007/08  9,4 
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18.CRP 
Konkur
enčno
st 
Sloven
ije 
2006-
2013 

 Potencialni 
antialergijski učinki 
novo-izoliranih 
probiotičnih/protek
tivnih bakterij, ki 
izvirajo iz mlečnih 
produktov oziroma 
živali z ekoloških 
kmetij v Sloveniji« 

Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 

 

 
 
Preglednica 3.2_1: Projekti EU 
 
Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

9. EU 
projek
t 

CT-
2005-
SCF-
02995
8 

Marie Curie 
training 
Conferences and 
Workshosps on 
Clostridia 

prof. dr. Maja Rupnik 
član konzorcija 
 

03/2006 
 

03/2009 

10.EU 
projek
t 

LSHE-
CT-
2006-
STREP-
03787
0 

European 
approach to 
combat outbreaks 
of Clostridium 
difficile associated 
diarrhea by 
development of 
new diagnostic 
tests (EACCAD) 

prof. dr. Maja Rupnik 
kordinator 
znanstvenega dela 
projekta 
 

12/2006 12/2009 

11.EU 
projek
t 

22604
0-CP-
1-
2005-
F1-
ERAS
MUS-
TN 

EUROPET Prof. dr. Dušanka 
Mičetić Turk 

PROJEKT V 
PRIJAVI 

čakamo 
na odg.  

12.EU 
projek
ti 

Lifelon
g 
learnin
g 
Progra
mme, 
Leona
rdo 
da 
Vinci, 
Transf
er of 
innov
ation 

EDUCATIONAL 
TOOLS FOR 
QUALITY 
IMPROVEMENT 
ACROSS EUROPA 

Prof. dr. Janko 
Kersnik 

PROJEKT V 
PRIJAVI 

čakamo 
na odg. 

13.EU 
projek
ti 

Food 
safety 
in the 
agrifo

Food safety in the 
agrifood chain- 
undergraduate 
university study 

Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

nismo bili 
na 
prioritetni 
listi – ni 
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od 
chain- 
under
gradu
ate 
univer
sity 
study 
progr
amme 

programme sprejet 

14.EU 
projek
t 

sncRN
Aomic
s 

Primerjalna analiza 
sncRNA molekul pri 
pomembnejših po 
gramu pozitivinih 
patogenih 
bakterijah: 
karakterizacija s 
pristopom 
sistemske biologije 
in za oblikovanje 
novih terapevtikov 

Prof. dr. Maja Rupnik PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

čakamo 
na odg. 
v sept. 
oz. okt. 
info prof. 
Rupnikov
e z dne 
15.10.200
8 projekt 
je bil 
izbran  

15.EU 
projek
t 

REGP
OT 

Accentuating 
Collaboration 
between Countries 
and Encouraging 
food Safety 
research in 
Slovenia 

Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

PROJEKT V 
PRIJAVI 
 

ni sprejet 
evalvac. 
poročilo 
odlično 
zato 
ponovno 
v prijavo 
febr. 09 

16.EU 
projek
t 

Predst
avitev 
in 
izvedb
a 
metod
e FMS 

Funkcionalna 
magnetna 
stimulacija mehurja 
in medeničnega 
dna na domu – 
nova metoda 
konzervativnega 
zdravljenja žensk z 
mešano urinsko 
inkontinenco 

Izr. Prof. dr. Igor But PROJEKT V 
PRIJAVI 

 

9
. 
 FP6-

2004-
INCO-
DEV-3-
MARA
MA II-
03205
9 

 Prof. dr. Avrelija 
Cencič 

 2009 

 
 
Preglednica 3.3_1: Nacionalni projekti 
 
Za
p. 
št. 

Vrsta 
projek
ta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

8. Nacio
nalni 

BI-
IT/05-

Zunajcelični 
promet 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

03/2006 
 

02/2009 
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08-023   enlargosomov. 
Vloga pri rakavih 
obolenjih  

9. » BI-
IT/05-
08-029 

Mehanizmi 
adhezije v 
probiotskih 
mikroorganizmih  

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

03/2006 
 

02/2009 

10.» BI-
US/06-
07-050   

Molekularno 
genetski in 
farmakogenomski 
označevalci pri 
kompleksnih 
boleznih prebavil  

doc. dr. Uroš 
Potočnik  

03/2006 03/2008 
zaključen 

11.» Sloven
ija – 
Srbija 

Regulacija 
apoptotičnih 
mediatorjev pri 
nekaterih 
avtoimunih 
boleznih in 
levkemijah 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

 

2008 
 

2009 

12.» Sloven
ija- 
Francij
a 

Projekt PROTEUS 
 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

2008 2009 

13. L2-
0330-
0795-
08 

Razvoj postopkov 
in obdelav za 
izboljšanje 
hemokompatibilno
sti 
polietilentereftalat
nih površin 

Prof. dr. Marjan 
Rupnik 

01.02.2008 21.01.201
1 

14. L3-
0328-
0338-
08 

Ocena glomerulne 
filtracije – 
primerjava in 
pomen različnih 
označevalcev  

prof. dr. Radovan 
Hojs 

2008 2011 

 
 
Preglednica 3.3_2: Programske skupine 
 
PROGRAM POGODB. 

OBD. 
SODELUJOČI 
(VODJA 
PROGRAMA, RO) 

 Σ LETNI OBSEG v 
EUR (v urah) 

LETNI OBSEG  
(v urah) 
SODELUJOČE  
MF 

P3-0036 Bio-psiho-
socialni model 
kvalitete življenja 

3 leta Doc. dr. Dejan 
Dinevski 
(Prof. dr. Dušanka 
Mičetić-Turk, UKC 
MB) 

74.301,84 EUR 
oziroma 
2550 ur 
cenovne 

kategorije A 
2288 ur 
cenovne 
kategorije B 
2025 ur 
cenovne 

kategorije C 
1830 ur 

140 



 63 

cenovne 
kategorije D 

P3-0360 Celostna 
obravnava 
alergijskih bolezni in 
astme v Sloveniji: od 
epidemiologije do 
genetike 

3 leta Prof. dr. Jovan 
Miljković  
(Prof. dr. Mitja 
Košnik, Bolnišnica 
Golnik) 

74.307,00 
2550 ur 
cenovne 

kategorije A 
2288 ur 
cenovne 
kategorije B 
2025 ur 
cenovne 

kategorije C 
1830 ur 
cenovne 

kategorije D 

100 

P4-0165 
Biotehnologija in 
sistemska biologija 
rastlin 

6 let Prof. dr. Maja 
Rupnik 
(Prof. dr. Maja 
Ravnikar, 
Nacionalni inštitut 
za biologijo LJ) 

296.786,00 
10185 ur 
cenovne 

kategorije A 
9138 ur 
cenovne 
kategorije B 
8087 ur 
cenovne 

kategorije C 
7310 ur 
cenovne 

kategorije D 

340 

P3-0310 Celična 
fiziologija1 10-7 

6 let Prof. dr. Marjan 
Rupnik 
(Prof. dr. Robert 
Zorec, UL MF) 

324.394,00 
11132 ur 
cenovne 

kategorije A 
9988 ur 
cenovne 
kategorije B 
8839 ur 
cenovne 

kategorije C 
7990 ur 
cenovne 

kategorije D 

85 

P3-0067 
Farmakologija in 
farmakogenomika 

4 leta Doc. dr. Uroš 
Potočnik 
(Prof. dr. Metoda 
Lipnik Štangelj, UL 
MF) 

142.780,00 
4284 ur 
cenovne 

kategorije A 
3842 ur 
cenovne 
kategorije B 
3400 ur 
cenovne 

kategorije C 
3073 ur 
cenovne 

kategorije D 

1020 

P2-0046 Separacijski 
procesi in 

6 let  
(Prof. dr. Željko 

212.126,00 
7280 ur 

160 
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produktna tehnika Knez, UM FKKT) cenovne 
kategorije A 
6531 ur 
cenovne 
kategorije B 
5780 ur 
cenovne 

kategorije C 
5225 ur 
cenovne 

kategorije D 
P4-0164 Raziskave 
za zagotavljanje 
varne hrane in 
zdravja 

4 leta  
(Prof. dr. Avrelija 
Cencič , UM 
FKBV) 

87.346,00 
2997 ur 
cenovne 

kategorije A 
2689 ur 
cenovne 
kategorije B 
2380 ur 
cenovne 

kategorije C 
2151 ur 
cenovne 

kategorije D 

170 

 
 
Preglednica 4.1_1: Pregled sej Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 
 

Oblika seje Datum 

Konstitutivna seja 05. 12. 2007 

1. korespondenčna seja 07. 12. 2007 

2. korespondenčna seja 13. 01. 2008 

1. redna seja 24. 01. 2008 

2. redna seja 20. 03. 2008 

3. korespondenčna seja 05. 04. 2008 

3. redna seja 24. 04. 2008 

4. korespondenčna 05. 05. 2008 

1. izredna seja 15. 05. 2008 

4. redna seja 19. 06. 2008 

5. korespondenčna seja 18. 08. 2008 

5. redna seja 11. 09. 2008 

2. izredna seja 01. 10. 2008 

3. izredna seja 07. 10. 2008 

 
 
Preglednica 4.2_1: Program dela Študentskega sveta MF UM v letu 2007 
 

Kratkoročni cilji – projekti ŠS MF UM Kratek opis Dosežek 

10. Akcija proti odvisnosti 5. predavanja na temo drog Cilj dosežen 
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po skupinah, ogled sobo za 
preventivno svetovanje PU 

MB 
6. Projekt po zaključku 

zimskega izpitnega 
obdobja, seminar bi trajal 2 

ali 3 ure 
7. V prihodnjih letih se projekt 

razširi na preventivno 
dejavnost samih študentov 
8. kontaktirati predvsem 
osnove in tudi srednje šole 

ter na njih izvajati 
preventivno dejavnost o 
škodljivi uporabi drog 

11. Pomoč socialno ogroženim in 
zdravstvena vzgoja 

3. pomoč oskrbovancem 
razumeti, da je vsako 
življenjsko obdobje lepo 
4. pomoč pri iskanju 
informacij o njihovih 
boleznih, zdravilih in 

terapijah 

Cilj dosežen 

12. Širjenje kulture med študenti 7. Določene so tri teme 
(življenje kot vrednota, rak, 
smrt) in četrta tema, ki bo 
izbrana po dogovoru 

8. na določeno temo se 
prebere knjiga, ki služi za 

uvod v diskusijo o medicinski 
temi 

9. branju bi sledil ogled filma v 
predavalnici MF UM 

10. po gledanju filma bo sledila 
zaključna diskusija o 
prebranem, videnim in 
izkušnjami posameznikov 

11. možnost okroglih miz za 
študente 

12. priprava likovnih delavnic 
na temo zdravstva in 

medicine 

Cilj dosežen 

13. Promocija zdravstva med otroki 2. projekt Medimedo je 
zmanjšanje tako strahu 
otrok pred zdravniki in 
pregledi, kot tudi 

zmanjšanje negotovosti 
bodočih zdravnikov ob 
srečanju z najmlajšimi 

pacienti 

Cilj dosežen 

14. Komunikacijske veščine 3. Naučiti se veščin javnega 
nastopanja in nebesedne 

komunikacije 
4. Učinkovito uporabljati 

telesno govorico 

Cilj dosežen 
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15. Akademski pevski zbor 2. Umetniška in promocijska 
dejavnost na prireditvah 

fakultete 

Cilj dosežen 

16. Študentska anketa 3. Izpeljati prenovo zastarele 
ankete 

4. organizirati evaluacijo 
nove ankete 

Cilj dosežen 
delno (ni 
izdelanih 
kriterijev 
veljavnosti 
ankete) 

17. Mednarodno sodelovanje 5. Obiski tujih študentov na 
MF UM 

6. Obiski naših študentov v 
tujini 

7. Strokovno sodelovanje 
8. IMFSA počitniška praksa 

Cilj dosežen 

18. Promocija študentske aktivnosti 8. Brucovanje in srečanja 
9. Koncerti 

10. Spletne strani 
11. Informiranje 

Cilj dosežen 
delno 

(brucovanje 
šele v 
pripravi) 

 

 
Preglednica 5.1_1: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 
 

2006/07  
Naziv 

Redno Pogodbeno Skupaj 

Redni profesorji 6 30 36 
Izredni profesorji 16 40 56 
Docenti 12 60 72 
Višji predavatelji - - - 
Predavatelji - - - 
Asistent z 
doktoratom 

5 30 35 

Asistent z 
magisterijem 

4 30 34 

Asistent s 
specializacijo 

- - - 

Asistent z visoko 
izobrazbo 

5 50 55 

Skupaj 48 240 288 
 
 
Preglednica 5.1_2: Gibanje redno in pogodbeno zaposlenih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev 
 

Leto Redno Pogodbeno Skupaj 
2005/2006 24 109 133 
2006/2007 33 129 162 
2007/2008 48 240 248 

 
 
Preglednica 5.1_3: Število izvolitev v nazive 
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Naziv/leto 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 
redni profesor    2  2 
izredni profesor 2 4 3 5 1 15 
docent  2 4 8 5 19 
asistent 31 24 55 50 39 199 
učitelj veščin     8 8 
Skupaj po letih 33 30 62 65 53 243 

 
 
Preglednica 5.1_4: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 
 

Študijsko leto Število učiteljev na institucijah v tujini 
2004/05 3 
2005/06 4 
2006/07 7 
2007/2008 3 

 

Preglednica 6.1_1: Pregled prostorov na Slomškovem trgu 15 
 
Predavalnica Kvadratura 

Predavalnica 1 125 m2 

Predavalnica 2 84 m2 

Predavalnica 3 51 m2 

Predavalnica 4 43 m2 

Predavalnica 5 45 m2 

Predavalnica F. Miklošiča 126 m2 

Predavalnica mansarda 80 m2 

Predavalnica B. Podrecca 120 m2 

Rač. uč. 1 60 m2 

Knjižnica 100 m2 

Kabineti 120 m2 

Upravni prostori 200 m2 

Skupaj 1154 m2 

 

Preglednica 6.1_2: Pregled prostorov na Ljubljanski 5 
 
Predavalnica Kvadratura 

Laboratoriji 658 m2 

Klet 19 m2 

Mansarda 101 m2 

Skupaj 778 m2 
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Preglednica 6.1_3: Pregled prostorov na Magdalenskem trgu 5 
 
Predavalnica Kvadratura 

Laboratoriji Biokemija 165 m2 

Laboratoriji Molekularna biologija, mikrobiologija 165 m2 

Laboratoriji Biofizika 97 m2 

Laboratoriji Biologija celice  68 m2 

Klet, stopnišča, sanitarni prostori 241 m2 

Skupaj 736 m2 

 
 
Preglednica 6.2_1: Pregled opreme 
 
Vrsta opreme Število 
Računalniška oprema po uporabnikih  
Za študente 13 
Za nepedagoško osebje 14 
Za učitelje 15 
Opremljenost predavalnic  
Namizni PC - 
Prenosni računalniki 15 
Videorekorderji 1 
Fiksni projektorji - 
Prenosni projektorji 15 
Televizije 1 
 
 
Preglednica 6.4_1: Kakovost knjižnične zbirke 
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u
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o
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v
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DELEŽ 

406 526 460 48 54 

knjige, 
brošure 

3002 7,4 5,7 6,5   

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

10 0 0 0   

serijske 
publikacije 

28 0 0 0   

Število enot 
knjižničnega 
gradiva4 
 
 

cd-rom-i 315 

3655 

0,8 

9,0 

0,6 

6,9 

0,7 

7,9 

  

knjige, 
brošure 

3030 7,5 5,7 6,6 7,0   Število enot 
knjižničnega 
gradiva 

pridobljenih z 
nakupom 

disertacije, 
magistrske, 
diplomske 
naloge 

0 

3228 

0 

7,9 

0 

6,1 

0    
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serijske 
publikacije 

0 0 0 0    

Število naslovov 
periodičnih 
publikacij 
pridobljenih z 
nakupom 

0 0 0 0   

Število 
kreiranih/prevzetih 
bibliografskih 
zapisov za 
bibliografijo 

-   - - - 

 
 
Preglednica 6.4_2: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki 

Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo3 

Skupno število 
aktivnih 

uporabnikov2 

DELEŽ 

406 526 460 

Število študentov 
UM (aktivni 
uporabnik) 

360  68 %  

Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

406   88 % 

Število 
izposojenih enot 
knjižničnega 
gradiva 

4190 10,32 izposoje 7,95 izposoj 9,10 izposoje 

Število 
vpogledov 
(povzetek, polno 
besedilo)7 v 
elektronske vire 

- - -  

 
Preglednica 6.4_3: Razvitost potencialov knjižnice 
 

Število strokovnih 
delavcev knjižnice 

DELEŽ 

1 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in zaposlenih 
na visokošolskem 
zavodu/univerzi1,3 

406 406 

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo3 

526 526 
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Skupno število aktivnih 
uporabnikov 

460 460 

 

Preglednica 6.4_4: Prostori in oprema 
 

Število 
računalniških 
delovnih mest 

Število čitalniških sedežev Velikost knjižničnega 
prostora5 

DELEŽ 

10 12 100 m2 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi1,3 

406 40,6 33,8 4,0 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 

zavod/univerzo3 

526 52,6 43,8 5,2 

Skupno število 
aktivnih  

uporabnikov2 

460 46,0 38,3 4,6 

 
 

Preglednica 6.5_1: Izdane monografske publikacije po letih 
 
 2006 2007 2008 
Znanstvene in strokovne monografije 1 4 1 
Zborniki referatov z znanstvenih in strokovnih konferenc  1 1 
Priročniki    
Učbeniki    
Zapiski predavanj (skripta)    
Gradiva za vaje   4 
Druga študijska gradiva   1 
Skupaj  1 5 7 
 


