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1 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 
UVOD 
 

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MF UM) je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju 

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

članica Univerze v Mariboru in je 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. Univerzitetni študijski 

program »Splošna medicina« na MF UM traja šest let in obsega 5500 ur teoretičnega in praktičnega 

študija. Skladno z zahtevami po prenovi programov je univerzitetni študijski program »Splošna 

medicina« prenovljen in usklajen z zahtevami Bolonjske deklaracije. Tako je 5. maja 2008 Svet za 

visoko šolstvo RS dal soglasje k uvedbi prenovljenega, enovitega magistrskega študijskega programa 

»Splošna medicina«, ki je bil prvič razpisan v študijskem letu 2009/2010. V študijskem letu 

2009/2010 se je prvič izvajal tudi 6. letnik študija »Splošna medicina«, ki je zelo praktično 

naravnan, saj večino pedagoških obveznosti študentje opravijo v bolnišnicah.  

 

Temeljni cilj enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina« na MF UM je 

pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij traja 6 let oz. 12 semestrov, obsega 5775 ur 

teoretičnega in praktičnega študija in je ovrednoten s 360 ECTS točkami. Značilnost enovitega 

magistrskega študijskega programa »Splošna medicina« je tesna prepletenost predmetov znotraj 

posameznih letnikov (horizontalno) in med letniki (vertikalno). Vlogo povezovalca imajo PBL moduli, 

ki na osnovi središčnih problemov v obliki spirale pokrivajo vsa področja medicine od poznavanja 

temeljev teorije in prakse, usposabljanja v kliničnem okolju in postopnega doseganja samostojnosti, 

ki študente vodi v samostojno poklicno pot zdravnika. 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, druţinska medicina) in  

pridobil naziv doktor oz. doktorica medicine. 

 

Fakulteta se ubada s prostorsko stisko, saj svojo dejavnost izvaja na različnih lokacijah, te so 

rektorat UM, zgradba znotraj kompleksa UKC – Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo in 

Inštitut za fiziologijo, Laboratorijski center na Magdalenskem trgu, Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo, prostori UM na Krekovi ulici, Univerzitetni klinični center, Zavod za zdravstveno varstvo 

Maribor in Zdravstveni dom Maribor.   

 

V letu 2009 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z novogradnjo fakultetne zgradbe. Potekala so še 

določena usklajevanja z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter s Sluţbo Vlade RS 

za lokalno samoupravo. V mesecu septembru je stekel postopek oddaje javnega naročila po 
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postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo GOI del ter dobavo in montaţo 

opreme za novogradnjo fakultete. V decembru 2009 je bil zaključen prvi del razpisa, v teku je drugi 

del.  

1. 1 POSLANSTVO 

Medicinska fakulteta v Mariboru je učna ustanova, na kateri izvajamo dejavnosti na področju 

izobraţevanja, znanstveno-raziskovalnega dela, osebnostnega in druţbenega razvoja ter napredka. 

Naše temeljne vrednote in prizadevanja so biti odprta učna ustanova z najvišjimi etičnimi in 

moralnimi vrednotami, enakopravnost in partnerstvo vseh sodelujočih ter akademska svoboda.  

Temeljne usmeritve MF so: 

- zagotavljamo izobraţevalni proces, ki omogoča, da naši diplomanti pridobijo ustrezne 

strokovne kompetence v zdravstvenem sistemu in ustrezne socialne in druţbene 

kompetence; 

- zagotavljamo enakopravnost, partnerstvo, varnost in akademsko svobodo; 

- našim študentom zagotavljamo moţnost vključevanja v izobraţevalne procese EU; 

- zagotavljamo ustrezne kompetence bazičnih in kliničnih znanj in veščin ter vzgajamo 

študente v smislu visoke etičnosti in moralnih vrednot; 

- 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; 

- MF UM se aktivno vključuje v procese vseţivljenjskega učenja in postaja pomemben 

generator nadaljnjega razvoja (bio)medicinskih znanosti in izpolnjevanj zahtev Lizbonske 

strategije; 

- MF UM sledi mednarodnim smernicam organizacij na področju medicinskega izobraţevanja 

(kot so AMSE in AMEE…), središče njenega delovanja je potreba po mednarodnih standardih 

v medicinskem izobraţevanju, še zlasti glede na globalizacijo, izmenjavo študentov, 

migracijo zdravnikov in ostale oblike čezmejnega izobraţevanja in sodelovanja. 

 

1. 2 VIZIJA 

 

Vizija MF MB je biti ugledna, zaţeljena, uveljavljena, varna, mednarodno naravnana in prepoznavna 

učna ustanova z elementi odličnosti vpeta v bliţnje in daljno okolje.  
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1. 2. 1 USMERITVE IN CILJI MF UM  - (Strategija MF UM) 

  

- izvedba prioritetnega plana izgradnje stavbe MF UM in zainteresiranje druţbene javnosti za 

nujnost navedenega;  

- načrtovanje enovitega magistrskega študijskega programa »Lekarniška farmacija« 

- priprave in zagotovitev potrebnih pogojev za izvajanje enovitega magistrskega študijskega 

programa »Splošna medicina« ter iztekajočega univerzitetnega študijskega programa 

»Splošna medicina« in podiplomskega doktorskega študijskega programa »Biomedicinska 

tehnologija«;  

- posodobitev pogojev za izvajanje študijskega procesa, zagotovitev potrebnih ustrezno 

opremljenih predavalnic, seminarskih sob, laboratorijev; 

- seznanjanje študentov, bodočih študentov in zaposlenih z načinom dela in študija v teh 

programih;  

- spremljanje izvajanja študijskih programov, spremljanje kakovosti izvedbe ter priprava 

predlogov sprememb na osnovi ugotovitev in analiz uspešnosti študija;  

- uvajanje aktivnih študijskih oblik, spodbujanje aktivnega sodelovanja študentov v 

študijskem procesu, redno izvajanje študentske ankete ter sprejemanje ukrepov na osnovi 

rezultatov;  

- zvišanje prehodnosti med letniki in povečanje števila diplomantov; 

- priznanja študentom z najvišjo poprečno oceno izpitov; 

- uporaba prilagojene informacijske podpore (AIPS) novim oblikam in načinom izobraţevanja; 

- nadaljevanje posodabljanja študijskega okolja s sodobno računalniško opremo, integracija 

in posodabljanje simulacijskih centrov v študijski proces;  

- vzpostavitev e-izobraţevanja, izdelava e-izobraţevalnih gradiv za čim več študijskih 

predmetov, 

- razvoj virtualnih okolij za poučevanje, simulacije, shranjevanje študijskih gradiv; 

- vključevanje dodiplomskih in podiplomskih študentov v raziskovalno delo, nagrade za 

najboljša raziskovalna dela; 

- nadaljnji razvoj sistema tutorstva in mentorstva, uvajanje in izvajanje sprotnega 

preverjanja znanja študentov ter spodbujanje sprotnega študija; 

- povečanje stopnje internacionalizacije študija – mobilnost študentov in visokošolskih 

učiteljev (Erasmus, Ceepus), promocija študija in študentske prakse v tujini na spletnih 

straneh MF UM, pomoč pri prijavi;  

- širitev mreţe sodelovanja s tujimi izobraţevalnimi institucijami; 

- ciljni pristop pri informiranju potencialnih študentov o moţnostih študija na MF UM, 

organizirane 

- predstavitve študija na srednjih šolah, priprava promocijskih gradiv;    
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- povečanje deleţa podiplomskih študentov, predavanja v angleškem jeziku in tudi s tujimi 

visokošolskimi učitelji;  

- krepitev sodelovanja z uporabniki, prenos najsodobnejših postopkov iz prakse v simulacijske 

centre, integracija le teh v študijski in raziskovalni proces;  

- raziskovalna in razvojna dejavnost mora slediti konceptu akademskega značaja, v katerem 

je raziskovalni proces osnova pedagoškega dela  

- pospeševanje prenosa novih znanj in tehnologij v prakso skozi razvoj na izobraţevanju in ob 

pomoči sluţb oz. organizacij kot npr. Pisarna za transfer tehnologij; 

- povečati financiranje raziskovalno-razvojne-inovacijske dejavnosti iz gospodarstva in 

javnega sektorja in število mladih raziskovalcev; 

- doseči konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi raziskovalnimi organizacijami v smislu 

transferja rezultatov raziskovalno-razvojno-inovacijske dejavnosti;  

- zagotoviti pogoje za kvalitetno znanstveno-raziskovalno delo, povečati število objav v 

visokocitiranih znanstvenih revijah in povečati število mednarodnih patentov ter njihovo 

aplikacijo; 

- pospeševati in spodbujati razvoj in publiciranje v lastni strokovni reviji oz. ustreznih 

publikacijah; 

- vključevanje v razvojne strategije znanstvenoraziskovalnega dela  na UM, v Sloveniji, v 

programe EU in ostalih celin; 

- aktivno članstvo v mednarodnih zvezah (EUA; DRC; AA; UNEECC, IMHE;) in mednarodnih 

organizacijah za vključevanje v Evropski univerzitetni in raziskovalni prostor; 

- multidisciplinarno povezovanje  in sodelovanje z drugimi fakultetami in univerzami tako v 

procesu izobraţevanja kot na znanstveno-raziskovalnem področju; 

- organizacija seminarjev, delavnic in konferenc na mednarodnem področju; 

- priprava promocijskega gradiva o UM v angleškem jeziku, obiskovanje partnerskih univerz; 

- posodabljanje spletne strani, aţuriranje predstavitvenega obstoječega materiala; 

- prehajanje pogodbenih razmerij pedagoških delavcev v redna in dopolnilna delovna 

razmerja za izvedbo študijskega procesa;  

- dodatno izobraţevanje za pedagoške in nepedagoške delavce, sodelovanje in udeleţba na 

kongresih, seminarjih, posvetih, delavnicah; 

- spodbujanje asistentov in mladih raziskovalcev, da uspešno zaključijo doktorske študije; 

- skupaj z drugimi klubi oz. organizacijami (npr. študentskim klubom, zdravniškim društvom 

ipd.) vzpostaviti Alumni klub (klub diplomantov) kot pomoč pri nadaljnjem delu diplomantov 

oz. izboljševanju in prilagajanju pouka glede na druţbene potrebe. 
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1. 2. 2 Ocena stanja in usmeritev, priloţnosti za izboljšanje  

 

- vzpostavljen je celoten dodiplomski študij s prvimi diplomanti z zaključenim celotnim 

študijem na MF UM; 

- z razvojem MF UM se je vzpostavila celotna organizacija, natančneje se profilira strategija 

in cilji; 

- novosti in spremembe se spremljajo in dopolnjujejo v dokumentih; 

- vse natančnejši so načrti in programi dela, upoštevajo se smernice iz akcijskega načrta 

korektivnih ukrepov; 

- potrebno je še nadaljnje posodabljanje in dopolnjevanje temeljnih dokumentov in 

podatkov, operativna opredelitev ciljev in izkoriščanje elektronskimedijev in spletnih strani; 

- počasi se vzpostavlja aktivnejša dejavnost komisije (članov) za zagotavljanje kakovosti in 

sistema nadziranja uresničevanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti; 

- mednarodna predstavitev organizacije in dokumentov v tujem (angleškem jeziku) se stalno, 

sprotno posodablja;  

- prioritetni načrt izgradnje nove stavbe Medicinske fakultete ţal (iz nerazumljivih oz. 

nedopustnih razlogov) zastaja, zato je potrebno zainteresiranje celotne druţbene skupnosti 

za nujnost projekta, ki mora biti nacionalnega pomena.  

 

Odgovornost: vodstvo in Senat MF, Komisija za ocenjevanje kakovosti na MF 

Časovni rok: sprotno oz. do naslednje samoevalvacije 
 

1. 3  ORGANIZIRANOST 

 
VODSTVO 
 
Dekan 
Red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. 
 
Prodekan za izobraţevalno 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 
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med. 
 
Prodekan za študentske zadeve 
študent Kristijan Jejčič 
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STROKOVNE SLUŢBE FAKULTETE 
Tajnik p. p. 
Darja Weinzerl 
Tel: 02 23 45 607 
e-mail: darja.weinzerl@uni-mb.si 
 
Pomočnik tajnika 
Milena Oroţ Črešnar 
Tel.: 02 23 45 602 
e-mail: milena.oroz-cresnar@uni-mb.si  
 
Pomočnik tajnika 
Mateja Grušovnik 
Tel.: 02 23 45 607 
e-mail: mateja.grusovnik@uni-mb.si 
 
Dekanat – tajništvo 
Poslovni sekretar fakultete 
Boštjan Kriţ 
Tel: 02 23 45 601 
e-mail: mf@uni-mb.si 
 
Finančno računovodska sluţba, Vodja sluţbe 
Tatjana Golob 
Tel: 02 23 45 605 
e-mail: frs.mfum@uni-mb.si 
 
Knjiţnica Medicinske fakultete 
Tel.: 02 23 45 604 
e-mail: knjiznica.mf@uni-mb.si 
 
 
ORGANI IN KOMISIJE MEDICINSKE FAKULTETE UM (v štud. letu 2009/2010) 
 
Akademski zbor MF UM 
Red. prof. dr. Iztok Takač, predsednik 
Red. prof. dr. Zmago Turk, namestnik predsednika 
 
Senat MF UM 
Red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. 
Red. prof. dr. Dušanka Mičetić – Turk, dr. med. 
Red. prof.dr. Milan Brumen, univ. dipl. Inţ. teh. fiz. 
Red. prof.dr. Ţeljko Knez, univ. dipl. inţ. kem. tehnol. 
Red. prof.dr. Joţe Drinovec, dr. med. 
Red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med. 
Red. prof. dr. Alojz Gregorič, dr. med. 
Red. prof. dr. Nadja Kokalj Vokač, univ. dipl. biol. 
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med.  
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. 
Izred. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med. 
Izred. prof. dr. Blanka Kores Plesničar, dr. med. 
Izred. prof. dr. Anton Crnjac, dr. med.  
Kristijan Jejčič 
Sanja Vuzem 
Marko Zdravković  
Gregor Moleh 
 

mailto:darja.weinzerl@uni-mb.si
mailto:frsmf@uni-mb.si
mailto:mateja.grusovnik
mailto:mateja.grusovnik
mailto:mf@uni-mb.si
mailto:frsmf@uni-mb.si
mailto:knjiznica.mf@uni-mb.si
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Poslovodni odbor MF UM 
Red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med.   
Red. prof. dr. Zmago Turk, dr. med. 
Izred. prof. dr. Anton Crnjac, dr. med. 
Doc. dr. Marjan Skalicky, dr. med. 
Doc. dr. Bogdan Čiţmarević, dr. med. 
Darja Weinzerl 
Kristijan Jejčič 
 
Komisija za študijske zadeve MF UM 
Red. prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., prodekan za izobraţevalno dejavnost 
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med. 
Izred. prof. dr. Mirt Kamenik, dr. med. 
Doc. dr. Artur Pahor, dr. med. 
Doc. dr. Robert Ekart, dr. med. 
Jerneja Golub 
Marko Zdravković  
 
Komisija  za znanstveno-raziskovalne zadeve MF UM 
Izred. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med., prodekanica  za raziskovalno dejavnost 
Red. prof. dr. Alojz Gregorič, dr. med. 
Red. prof. dr. Iztok Takač, dr. med. 
Red. prof. dr. Nadja Kokalj-Vokač, univ. dipl. biol. 
Izred. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. 
Martin Gselman 
Goran Buser 
 
Habilitacijska komisija  MF UM 
Izred. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med., prodekanica za raziskovalno dejavnost  
Red. prof. dr. Ţeljko Knez, univ. dipl. inţ. kem. tehnol. 
Izred. prof. dr. Kazimir Miksić, dr. med. 
Izred. prof. dr. Pavel Skok, dr. med. 
Izred. prof. dr. Milan Reljič, dr. med. 
 
Komisija  za ocenjevanje kakovosti MF UM 
Izred. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med. 
Red. prof. dr. Boţena Pejković, dr. med. 
Doc. dr. Bogdan Čizmarević, dr. med. 
Darko Djurić 
Tomi Kunej 
 
Komisija za mednarodno sodelovanje MF UM  
Red. prof. dr. Breda Pečovnik Balon, dr. med., prodekanica za mednarodno sodelovanje 
Red. prof. dr. Dušica Mičetić Turk, dr. med.  
Red. prof. dr. Draga Štiblar Martinčič, dr. stom.  
Doc. dr. Vojko Flis, dr. med.   
Asist. Lidija Kocbek, dr. vet. med. 
Martina Babič   
Attila Nemeth   
 
 
Skladno s potrebami deluje na MF UM še Komisija za zaloţniško dejavnost, Disciplinska komisija in 
Komisija za fakultetna izvedenska mnenja. Slednjo vodi prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., ki lahko 
k sodelovanju za izdelavo izvedenskega poročila pritegne strokovnjake z ustreznih področij 
(kateder). 
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Preglednica 1.3_1: Katedre MF UM 

Katedra Predstojnik 

Katedra za javno zdravje doc. dr. Ivan Erţen 

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 doc. dr. Jovan Miljković 

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. Matjaţ Zwitter 

Katedra za oftalmologijo prof. dr. Dušica Pahor 

Katedra za onkologijo in radioterapijo doc. dr. Peter Albert Fras 

Katedra za družinsko medicino prof. dr. Janko Kersnik 

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino prof. dr. Zmago Turk 

Katedra za anatomijo prof. dr. Boţena 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  prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj 

Katedra za splošna predklinična predmetna področja prof. dr. Jana Goriup 

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 

Katedra za kemijo prof. dr. Ţeljko Knez 

Katedra za biofiziko prof. dr. Milan Brumen  

Katedra za urgentno medicino prof. 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 

prof. dr. Danijel Ţerdoner 

Katedra osnove raziskovalnega dela prof. dr. Pavel Skok 

Katedra za klinično farmakologijo prof. dr. Joţe Drinovec 

Katedra za medicino in šport asist. dr. Matjaţ 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 

Inštitut za socialno medicino in higieno - 

Inštitut za sodno medicino doc. dr. Peter Kadiš 

Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo prof. dr. Boţena Pejković 

Center za humano genetiko in farmakogenomiko prof. dr. Uroš Potočnik 

Simulacijski center asist. dr. Sebastjan Bevc 
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1. 3. 1. Ocena stanja in usmeritev 

 

- novosti in spremembe se redno spremljajo in dopolnjujejo v dokumentih; 

- v skladu s študijskim programom in zahtevami so vzpostavljene ustrezne katedre in nosilci 

programov; 

- nosilci pouka so vsako leto pozvani k analizi in pisni oceni in posredovanju predlogov za 

reševanje problemov oz. izboljševanju kakovosti pouka oz. stanja na MF MB. 

 

1. 4   SKRB ZA KAKOVOST 

 

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

1.4.1). 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 Senatu MF UM in Komisiji za ocenjevanje kakovosti MF UM. Temelj so vsakoletna 

poročila vodstva, nosilcev predmetov oz. odgovornega pedagoškega osebja, študentov, predstavnika 

nepedagoškega osebja oz. ostalih sluţb, vključno s knjiţnico in dodatnih sluţb (računalniški 

center…).  

 

Na MF UM izvajajo pedagoški proces habilitirani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, 

skladno z določili Statuta Univerze v Mariboru, Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM: št. XXIII-1-2005, XXIV-9-2006 in 

XXV-8-2007) ter Zahtevnejšimi merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in visokošolskih sodelavcev na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti, ki jih je sprejel 

Senat MF UM 1. 3. 2010 in Senat Univerze v Mariboru 20. 4. 2010. Habilitacijska komisija MF UM kot 

delovno telo Senata MF UM pripravlja predloge za odločanje na senatu in bdi nad izvajanjem 

habilitacijskih zadev.  

 

Pri zaposlovanju v strokovno-administrativnih sluţbah MF UM upošteva ustrezne univerzitetne 

predpise v zvezi z delokrogi delavcev v strokovno-administrativnih sluţbah. Kvalifikacijska struktura 

nepedagoških delavcev ustreza zahtevam področij njihovega delovanja. MF UM ima izdelana pravila 

o študijskem poteku in obveznostih na vseh programih študija (dodiplomskem in podiplomskem 

(doktorskem) študiju (glej ustrezna poglavja v nadaljevanju). 
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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 izobraţevanje in imajo moţnost 

izraţanja 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 izraţajo 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. Študentsko mnenje oz. ocena (preko študentskega sveta) je sestavni (nujni) del 

habilitacijskega postopka pedagoških delavcev. 

 

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 izobraţevalne, raziskovalne, strokovne in spremljajočih 

dejavnosti fakultete in njihovega financiranja, katerega nadzor vrši poslovodni odbor. Podatki 

(gradniki) se (delno) zajemajo tudi v ustreznih univerzitetnih sluţbah (računalniški center). Tako se 

spremljajo predvsem osnovni podatki o študentih, njihovih učnih doseţkih in prehodnosti.  

 

Člani komisije za ocenjevanje kakovosti so vključeni v delo Komisije za ocenjevanje kakovosti 

Univerze v Mariboru in aktivno sodelujejo v vseh procesih, vključno s pridobivanjem znanja na 

področju zagotavljanja kakovosti (evalvacijskih in akreditacijskih postopkov) in izvajanju aktivnosti 

na tem področju (notranje, zunanje evalvacije oz. evalvatorji). 

 

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 MF UM je celovit sistem 

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 izobraţevanja) in podpornih procesov; 
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- vodenje virov 

o finančnih 

o kadrovskih (pedagoško in drugo osebje) 

o prostorskih 

o informacijskih (knjiţnica, dostopnost do medmreţja, 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 izobraţevanja 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 izobraţevalnega 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 pedagoških veščin, retorike in komuniciranja; 

- 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 MF UM obvešča zainteresirane 

javnosti. Posebna pozornost je namenjena promocijskim aktivnostim in aktivnostim za ugotavljanje 

potreb in pričakovanj odjemalcev procesa izobraţevanja. 

 

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

 

- vzpostavljeni so bili ustrezni organi in delovanje; 

- zagotovljena je bila uspešna izvedba in izpeljava vsako leto v novem letniku študija 

začetega pouka; 

- v študijskem letu 2009/2010 je bil vzpostavljen je celoten sistem s poukom v vseh letnikih 

dodiplomskega študija in prvimi diplomanti; 

- narejena je bila obnova določenih prostorov in vzpostavitev laboratorijev, inštitutov, 

knjiţnice, simulacijskega centra… z nenehnim izboljševanjem opremljenosti ob sicer zelo 

velikih potrebnih zagonskih sredstvih (ki ob začetku niso bila v celoti zagotovljena); 

- potrebno je bilo zagotavljanje in vključevanje novega in ustreznega osebja; 

- vzpostavljen je bil razvoj in opredelitev aktivnosti, vključno z zagotavljanjem in nadzorom 

kakovosti; 

- izdelana je bila strategija razvoja (s prioritetami, kot so izgradnja nove stavbe MF UM…); 

- opredeljen je (vsako) letni program dela; 

- vsako leto je izdelano samoevalvacijsko poročilo z vključenimi elementi kakovosti; 

- vzpostavljeno je vključevanje predstavnikov MF UM v procese zagotavljanja kakovosti na 

Univerzi v Mariboru (UM), in evalvatorstvo iz vrst osebja MF UM; 

- vzpostavljene so spletne strani za kakovost MF UM; 

- MF UM se je leta 2008 vključila v mednarodne medicinske organizacije AMSE in WFME ter 

AMEE s sodelovanjem predstavnikov (dekana in predsednika komisije za kakovost) na 

konferencah omenjenih organizacij; 

- vzpostavljene so bile povezave z drugimi fakultetami, ki se nenehno širijo, tako na področju 

fakultetne izmenjave in sodelovanja, kot tudi na področju zagotavljanja kakovosti 

(predstavitev sistema zagotavljanja kakovosti ob obisku predstavnika MF iz Nottinghama, 

Velika Britanija in Aachna, Nemčija); 

- v teku so priprave in zajem podatkov oz. kazalcev kot priprava na procese (zunanje) 

evalvacije 
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1. 5 Ocena stanja in usmeritev 

 

- neizgradnja nove stavbe Medicinske fakultete postaja vse bolj pereč problem, saj se z 

ozirom na vse večje pomanjkanje zdravnikov in pritiskov s strani druţbe k povečanju vpisa 

na študij medicine, prostorska stiska, utesnjenost, določena razpršenost lokacij in tako 

slabši pogoji, stopnjujejo; 

- še vedno ostajajo sistemske nedorečenosti (na nacionalnem nivoju in tudi v evropskem 

prostoru) glede usmeritev v zagotavljanje kakovostnega študija in kakovostnih izidov študija 

in ustreznega financiranja. Z ustanovitvijo Nacionalne agencije za kakovost v visokem 

šolstvu (NAKVIS) v študijskem letu 2009/2010 se obetajo izboljšave; 

- 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; 

- intenzivirati, izboljšati in nadgraditi je potrebno aktivnosti na področju zagotavljanja 

kakovosti, vključno z dejavnejšo funkcijo članov komisije in sistema nadziranja 

uresničevanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti; 

- potrebne so nadaljnje aktivnosti tako na nivoju univerze kot drţave pri izdelavi smernic in 

čim bolj sistemski opredelitvi in zajemanju kazalcev na področju kakovosti; 

- še naprej je potrebno vključevati kakovostne novosti v pedagoškem in drugih procesih v 

delovanju fakultete (e-učenje, virtualne oblike učenja, simulacije, interaktivni seminarji in  

predavanja…). Na tem področju velja izpostaviti odprtje simulacijskega centra (2009), kot 

prvega v RS in enega redkih v evropskem prostoru; 

- še naprej je nujno tekoče aţuriranje podatkov in izkoriščanje elektronskih medijev in 

spletnih strani; potrebno je sprotno dopolnjevanje; 

- smiselno je nadaljevanje in širjenje mednarodnih predstavitev in povezav;  

- potrebno je nadaljnje in aktivnejše sodelovanje v mednarodnih zdruţenjih za kakovost 

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

- smiselno je nadaljevanje priprav na bodoče zunanje evalvacije. 

 

Odgovornost: vodstvo fakultete in Komisija za ocenjevanje kakovosti MF UM. 
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2 IZOBRAŢEVALNA DEJAVNOST 

 

2. 1 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

2. 1. 1 Način izvedbe študijskih programov 

 

MF UM je v študijskem letu 2009/10 prvič vpisala študente v prenovljen in usklajen v skladu z  

bolonjsko deklaracijo študijski program, t. j. »enovit magistrski študijski program Splošna 

medicina«. Poleg tega je izvajala tudi dodiplomski univerzitetni študijski program »Splošna 

medicina«, usklajen z EU direktivami in podiplomski tretjestopenjski doktorski študijski program 

»Biomedicinska tehnologija«. 

 

Dodiplomska študijska programa »Splošna medicina« se izvajata samo kot redni študij, 

tretjestopenjski doktorski študijski program »Biomedicinska tehnologija« pa 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 

Razpisan
i 

študijski 
program

i 

Št
. 

2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Študijski 
programi 

Število študentov Študijski 
programi 

Število študentov 
Študijski 
programi 

Število študentov 

R I S R I S  R I S 

VS*  - - - - - - - - - - - - 

UN* 1. 
Splošna 

medicina 
38
4 

- 
38
4 

Splošna 
medicina 

42
1 

- 
42
1 

Splošna 
medicina 

345 - 345 

Specialis
tični 

 - – - - - – - - - – - - 

Magistrsk
i 

 - – - - - – - - - – - - 

Doktorski  - – - - - – - - - – - - 

Skupaj  - 
38
4 

- 
38
4 

- 
42
1 

- 
42
1 

- 345 - 345 

1. 
stopnja 
(VS)* 

 - - - - - - - - - - - - 

1. 
stopnja 
(UN)* 

 - - - - - - - - - - - - 

2. 
stopnja* 

2. 
Splošna 

medicina 
10
8 

- 
10
8 

- - - - - – - - 

3. 
stopnja 

3. 
Biomedicins

ka 
tehnologija 

– 
6
1 

61 
Biomedicins

ka 
tehnologija 

– 
6
6 

66 

Biomedici
nska 

tehnologij
a 

– 79 79 

Skupaj 
bolonjsk
i 

 - 
10
8 

6
1 

16
9 

- - 
6
6 

66 - - 79 79 

* prikaz števila študentov ločeno za redne in izredne študente. 
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2. 1. 3 Mobilnost študentov 

 

V preglednici 2.1.3._1 je predstavljena mednarodna mobilnost dodiplomskih študentov.  

Preglednica 2.1.3_1: Mednarodna mobilnosti dodiplomskih študentov  

Študijsko leto 

Število študentov zavoda v tujini Število tujih študentov na zavodu 

Na študiju Na študiju 

2004/2005 - - 

2005/2006 - - 

2006/2007 - - 

2007/2008 4 3 

2008/2009 9 4 

2009/2010 23 6 

 

Enovit magistrski študijski program »Splošna medicina« je mednarodno primerljiv in omogoča 

mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev (npr. po programih Erasmus, Tempus, idr.) z vsemi 

medicinskimi fakultetami znotraj Evropske unije. Zavedamo se, da je poleg mednarodnega 

sodelovanja na področju znanstvenoraziskovalnega dela zelo pomembno podpirati tudi mednarodno 

mobilnost študentov in pedagoških delavcev. Mednarodno sodelovanje fakultete v mednarodnem 

visokošolskem prostoru poteka v obliki izmenjav študentov in učiteljev v programu ERASMUS. Namen 

programa Erasmus je izmenjava študentov na študijskem področju ter opravljanje študijske prakse v 

tujini. Program podpira in spodbuja tudi mobilnost učnega osebja. Študij, opravljen v tujini, je 

priznan kot sestavni del študijskega programa MF UM. Obdobje, ki ga študent opravi v tujini, MF 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. 

 

Izmenjava profesorjev poteka ţe od prvega leta ustanovitve fakultete, medtem ko so bile 

realizirane prve izmenjave študentov v študijskem letu 2007/2008 s sicer skromnim številom štirih 

študentov, ki so gostovali v tujini (Leipzig, Tuebingen, oboje Nemčija), sprejeli pa smo tudi ţe prve 

tuje študente na strokovno prakso (Madţarska, Češka). S spremljanjem gibanja mobilnosti študentov 

se število le-teh vsako leto zvišuje, kar pripisujemo promociji tovrstnih izmenjav v smislu 

organiziranja predstavitev študentov z izkušnjami iz tujine, sestankov med študenti in koordinatorji 
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izmenjav, rednega aţuriranja spletnih strani Erasmus, predstavitvenih brošur v angleškem jeziku, 

sprotnega obnavljanja in sklepanja novih Erasmus pogodb z partnerskimi fakultetami. Trenutno 

imamo sklenjenih 26 ERASMUS sporazumov in 6 drugih sporazumov o sodelovanju in izmenjavah.  

 

Preko CEEPUS-a smo imeli na izmenjavi dva podiplomska študenta ter enega profesorja, ki so prišli v 

Maribor. 

Preglednica 2.1.3._2: Študentje s tujim drţavljanstvom na zavodu (Vir: AIPS – Število študentov 
po vrsti študija in drţavljanstvu) 

 
2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Deleţ tujih 
študentov 

3,80 % 4,91 % 4,21 % 7,43 % 4,62 % 8,84 % 

Struktura tujcev 
      

Članice EU 
0,20 % - 0,23 % - 0,28 % - 

Bivše YU republike 
3,80 % 4,91 % 3,75 % 5,97 % 4,06 % 6,32 % 

ZDA in Kanada 
- - - - - - 

Ostala Amerika 
0,20 % - 0,23 % - 0,28 % - 

Avstralija 
- - - - - - 

Afrika 
- - - 1,46 % - 1,26 % 

Azija 
- - -  - - - 

 

MF UM vsako študijsko leto razpiše 5 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za redni 

študij po študijskem programu »Splošna medicina« za študente s tujim drţavljanstvom.  

 

2. 1. 4 Skrb za kakovost izvajanja študijskih programov 

 

Poleg stalnih komisij na fakulteti (Komisija za študijske zadeve, Komisija za mednarodno 

sodelovanje) MF UM sodeluje tudi v Komisiji za ocenjevanje kakovosti visokošolskih dejavnosti na 

Univerzi v Mariboru, poleg tega pa ima tudi lastno Komisijo za ocenjevanje kakovosti. Visokošolski 

učitelji – nosilci predmetov vsako študijsko leto pripravijo letna poročila o spremljanju kakovosti 

študija pri svojih predmetih, ki jih komisija v obliki poročila predstavi Senatu MF UM in nato 

posreduje na Univerzo v Mariboru. 

V evalvacijskih postopkih sodelujejo tudi študentje z aktivno vključenostjo v stalnih komisijah MF 

UM ter s pomočjo študentskih anket. Z anketo se preverja predvsem kakovost načina in oblik 

izvajanja študijskega procesa, kakovost dela učiteljev in njihov odnos do študentov. Rezultati 
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obdelave anket, upoštevajoč reprezentativnost vzorca, se predstavijo dekanu. V študijskem letu 

2009/2010 je bila prvič izvedena študentska anketa elektronsko skladno s Pravilnikom o izvajanju 

študentske ankete št. A3/2009-41AG. Ugotavljamo nerealno izpolnjevanje anketnega vprašalnika in 

preveliko število predavateljev, ki jih je potrebno oceniti. 

 

2. 1. 5 Ocena stanja in usmeritev 

 

- ostajajo problemi študentskih anket – tako reprezentativnosti kot velikega števila 

predavateljev; Glede na pretekle izkušnje in rezultate je letos prvič uvedena elektronsko 

izpolnjevanje anket, vendar do 1. 12. 2010 fakulteta še ni prejela obdelanih rezultatov s 

strani RCUM-a;  

- sprotna vzpodbuda in spremljanje ter pridobivanje informacij, predlogov za izboljševanje 

organizacije in izvedbe pouka (predlogi tako s strani pedagoškega (vsakoletna vsebinska 

poročila o preteklem študijskem letu) kot nepedagoškega osebja oz. študentov – (ankete, 

poročila…) -  vsakoletna obveza poročila odgovornih oseb (tudi študentskega sveta) se izvaja 

in postaja ustaljena oblika dela na fakulteti; 

- cilj je povečati število mednarodnih izmenjav v programu Erasmus, tako študentov, kot 

pedagoškega in nepedagoškega kadra; 

- podpora udeleţbi vodstva in zaposlenih na konferencah, simpozijih, sejmih, mednarodnih 

dogodkih, ki ponujajo znanja in trende ter  smernice v visokem šolstvu, zlasti na področju 

do- in podiplomskega izobraţevanja v medicini; 

- seznanitev študentov o moţnosti izbire predmetov v okviru izbirnega kreditnega sistema 

študija na UM. Letno aţuriran informacijski paket je objavljen na spletnih straneh. Ţelja je, 

da se število študentov, ki izberejo izbirne predmete, poveča; 

- promocija izbirnega predmeta »Medicina in šport« v okviru kreditnega sistema študija (na 

Univerzi); 

- še naprej velja vzpodbujati izboljševanje oz. izdelavo in dostop do e-vsebin za študijske 

predmete; 

- nabava in uporaba nove, sodobne opreme in posodobitev prostorov. Novost je izvedba dela 

pedagoškega procesa v Simulacijskih laboratorijih (SIM LAB) in Simulacijskem centru; 

- smiselno je še naprej izboljševanje in usklajevanje vsebinskih sklopov, ki se pokrivajo (npr. 

kirurgija in interna medicina) in zmanjševanje velikih skupin pri določenih učnih predmetih; 

- nadaljnja skrb za učinkovito zaščito predvsem pri pouku z uporabo elektronskih medijev 

(vdori v sistem, spoštovanje licenc, ''okuţbe'' z virusi, trojanskimi konji…); 

- razmišljati velja v usmeritev v prenos izobraţevanja s popoldanskih oz. večernih terminov v 

dopoldanske (ko bo to moţno oz. izvedljivo). 

 



 22 

2. 2  DODIPLOMSKI PROGRAM »SPLOŠNA MEDICINA« 

 

Na MF UM smo v študijskem letu 2009/2010 izvajali dva dodiplomska programa, in sicer univerzitetni 

študijski program »Splošna medicina« ter prenovljen enovit magistrski študijski program »Splošna 

medicina«. V univerzitetni študijski program »Splošna medicina« smo zadnjo generacijo študentov 

vpisali v študijskem letu 2008/2009, medtem ko smo v štud. letu 2009/10 vpisali prvo generacijo v 

enovit magistrski študijski program »Splošna medicina«. Prva generacija (vpisana v študijskem letu 

2004/2005) je v štud. letu 2009/2010 vpisana v 6. letnik, prve diplomante smo pričakali junija 2010. 

 

Enovit magistrski študijski program »Splošna medicina« traja šest let oz. 12 semestrov in obsega 

5775 ur teoretičnega in praktičnega študija, ovrednoten je s 360 ECTS. Značilnost enovitega 

magistrskega študijskega programa »Splošna medicina« je tesna prepletenost predmetov znotraj 

posameznih letnikov (horizontalno) in med letniki (vertikalno). Vlogo povezovalca imajo PBL moduli, 

ki na osnovi središčnih problemov v obliki spirale pokrivajo vsa področja medicine ob poznavanju 

temeljev teorije in prakse, usposabljanja v kliničnem okolju, in postopnega doseganja 

samostojnosti, ki študente vodi v samostojno poklicno pot zdravnika, kar je temeljni cilj študijskega 

programa.  

 

V prvem in drugem letniku so v naboru izbirnih predmetov poglobljene vsebine predkliničnih 

predmetov, v tretjem, četrtem, petem in šestem letniku pa poglobljene vsebine kliničnih 

predmetov. Študij poteka v obliki predavanj, vaj, seminarjev in v individualni obliki, poteka pa 

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

praktičnim delom (bolnišnica, druţinska medicina) in pridobi naziv doktor oz. doktorica medicine. 

 

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

omogoča prehajanje med posameznimi medicinskimi fakultetami po sistemu ECTS.  

 

2. 2. 1 Vpis študentov  

 
 
Zanimanje za študij medicine na dodiplomskem študijskem programu je veliko. Celotno število 

prijavljenih za ta študij ţe od prvega leta razpisa presega število razpisanih mest. 
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Preglednica 2.2.1_1: Razpis, prijave in sprejeti (Vir: Vpisna sluţba UM – Analiza prijave in vpisa) 

     Razpis Prijave V razvrščanje sprejeti 

  

2005 

Prvi rok 86 149 138 86 

Drugi rok 2 6 5 2 

  

2006 

Prvi rok 86 175 157 86 

Drugi rok v drugem prijavnem roku ni bilo prostih mest 

  

2007 

Prvi rok 86 210 194 86 

Drugi rok 1 27 24 1 

  

2008 

Prvi rok 86 151 - 90 

Drugi rok 2 27 - 2 

  

2009 

Prvi rok  86  166  166 88  

Drugi rok  3  21  21 3  

 

Preglednica 2. 2. 1_2: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik – univerzitetni študijski program 
»Splošna medicina« 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2007/2008 86 100 86,35 - - - 

2008/2009 86 95 82,35 - - - 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 
 

Preglednica 2. 2. 1_3: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik – enovit magistrski študijski program 
»Splošna medicina« 

Študijsko 
leto 

Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2009/2010 86 96 83 - - - 

* minimalno število točk, če je bil vpis omejen. 
 

Preglednica 2.2.1_4: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole (v %) 

Zaključena srednja šola 
Redni študij - dod 

2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Gimnazija 98,15 % 95,6 % 90 % 

Druga srednja strokovna šola 1,85 % 4,2 % 10 % 

Srednja strokovna šola (3 + 2) - - - 

Skupaj 100 % 100 % 100 % 
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Preglednica 2.2.1_5: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole (v %) 

Študijsko 
leto 

Redni študij 

Matura PI/ZI* Skupaj 

2007/2008 90,82 % 9,18 % 100 % 

2008/2009 97,9 % 2,1 % 100 % 

2009/2010 99,07 % 0,93 % 100 % 

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

Preglednica: 2.2.1_6: Struktura študentov 1. letnika glede na učni uspeh v srednji šoli  

 

Študijsko 
leto 

Učni uspeh v srednji šoli 

Ni podatka Zadostni Dobri Prav dobri Odlični Skupaj 

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 

2008/2009   2 2,1 1 1,1 25 26,3 67 75 95 100 

2009/2010 - - - - - - 7 6,48  101 93,52 108 100 

 

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 

Študijsko 
leto 

Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 5. letnik Absolventi Skupaj 

2007/2008 
Redni 100 113 71 66 - - 350 

Izredni - - - - - - - 

2008/2009 
Redni 100 103 84 69 65 - 421 

Izredni - - - - - - - 

2009/2010 
Redni 108 88 82 80 68 65 492 

- - - - - - - - 

 

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

Študijsko leto Načina študija Moški Ţenske 

2007/2008 
Redni 

 
33,71 % 66,29 % 

2008/2009 
Redni 

 
34,7 % 66,29 % 

2009/2010 
Redni 

 
35,18 % 64,81 % 
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Preglednica 2.2.2_3: Povprečna ocena izpitov univerzitetnega študijskega programa »Splošna 
medicina« 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni 

2007/2008 8,27  

2008/2009 8,2 

2009/2010 8,4 

 
 

Preglednica 2.2.2_4: Povprečna ocena izpitov enovitega magistrskega študijskega programa 
»Splošna medicina« 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Redni 

2009/2010 8,78 

 
 

Preglednica 2.2.2_5: Analiza napredovanja rednih študentov (v %) univerzitetnega študijskega 
programa »Splošna medicina«  

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 5. v 6. letnik 
% 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 % 
2009/10 76,69 %   76,19 % 95,18 %  100 % 100 % 89,61 % 
2010/11 84,95 % 91,01 % 97,56 % 97,5 % 98,55 % 93,91 % 

 

2. 2. 3 Zaključek in trajanje študija 

 

Študij traja 6 let oz. 12 semestrov in je ovrednoten s 360 ECTS točkami. Študij poteka v obliki 

predavanj, vaj, seminarjev in v individualni obliki. Študij je pripravljen za ECTS in bo potekal samo 

kot redni študij.  

Zaključek študija je, ko študent opravi z vsemi izpiti in opravljenim praktičnim delom (druţinska 

medicina, bolnišnica). Po uspešno zaključenem študiju pridobi študent/ka strokovni naslov v skladu 

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

doktorica medicine. 

V študijskem letu 2009/2010 je 19 študentov prve generacije, ki so bili prvič vpisani v štud. letu 

2004/2005 diplomiralo, od tega je kar 11 študentov diplomiralo tekom poletnega izpitnega obdobja 

štud. leta 2009/2010.  
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2. 2. 4 Ocena stanja in usmeritev 

- interes števila prijav za vpis na MF UM vsako leto presega razpisana mesta;  

- prehodnost v višje letnike je visoka, v primerjavi s preteklimi leti se je povečala prehodnost 

tudi iz prvega v drugi letnik ter iz drugega v tretji letnik, na kar je vplival vzpostavljen 

sistem tutorstva in mentorstva študentom, katerega namen je vodenje, svetovanje, 

usmerjanje in načrtovanje študija; 

- v štud. letu 2009/10 je vpisana prva generacija študentov v enovit magistrski študijski 

program »Splošna medicina«, ki je usklajen v skladu z bolonjsko deklaracijo. Značilnosti: 

študentje imajo na voljo skupaj 58 izbirnih predmetov, več je individualnega dela, manj 

predavanj, več seminarjev. 

 

2. 3 PODIPLOMSKI PROGRAM »BIOMEDICINSKA TEHNOLOGIJA« 

 

Na MF UM izvajamo tudi podiplomski doktorski študijski program »Biomedicinska tehnologija«, ki  

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 drţavah, 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 

Študijsko 
leto 

Izredni študij 

Razpis Vpisani Min* 

2005/06 30 29 - 

2006/07 30 32 - 

2007/08 30 30 - 

2008/09 30 24 - 

2009/2010 30 19 - 
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Preglednica 2.3.1_2: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih 

Študijsko 
leto 

Načina 
študija 

1. 
letnik 

2. 
letnik 

3. 
letnik 

Absolventi 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 
23 28 15 - 66 

2009/10 
Izredni 

podiplomski 
študij 

19 18 24 - 61 

 
 

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

Študij. leto Načina študija Moški Ţenske 

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 % 

2009/10 Izredni 55,73 % 44,27 % 

 

Preglednica 2.3.1_4: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijsko 
leto 

Povprečna ocena 

Izredni 

2005/06 9,47 

2006/07 9,46 

2007/08 9,4 

2008/09 9,4 

2009/10 9,48 
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2. 3. 2 Izvajanje študijskega programa 

 
Podiplomski doktorski študijski program »Biomedicinska tehnologija« poteka izključno kot izredni 

študij. 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 drţavah, 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. V prvem letniku je nabor 

temeljnih predmetov 6, od tega študent izbere 3. Temeljni predmeti so ovrednoteni s po 10 ECTS. V 

drugem letniku je nabor izbirnih premetov 80, od tega jih študent izbere 3. Ovrednoteni so s po 5 

ECTS. Študijski predmetnik se izvaja po študijskem programu v kolikor je na njega prijavljenih vsaj 

5 študentov, sicer pa se izvaja 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.  

 

Moţno 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. 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 

 

- zaradi povečanega števila diplomantov medicine (diplomanti MF UM) je smiselno povečanje 

števila 

 razpisanih vpisnih mest za 1. letnik doktorskega študijskega programa; 

- še večja aktivnost naj velja spodbudi in povezovanju obstoječih mentorjev s podiplomskimi 

študenti;  

- obstaja (pre)majhna prepoznavnost in dostopnost mentorjev, objavljenih tem, idej na 

nivoju slušateljev in povratno mentorjev; 

- glede na navedeno velja posvečati posebno skrb organizaciji srečanj znotraj fakultete oz. 

inštitutov in med fakultetami oz. ustanovami in vzpodbujanju prepoznavnosti; 

- nujno je povezovanje in sodelovanje z ustanovami kot je UKC MB oz. njegovim Oddelkom za 

znanstveno-raziskovalno delo in drugimi fakultetami - povezovanje sicer postaja vse večje 

(še naprej poteka organizacija skupnih sestankov, srečanj, …). 
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3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 

3. 1 TEMELJNI PROJEKTI 

 

Preglednica 3.1_1: Temeljni projekti 

Zap. 
št. 

Vrsta 
projekt
a 

Šifra  
projekta Naslov projekta 

Nosilna RO / 
sodelujoči 
raziskovalec z MF UM 

Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

1.  Temeljn
i 

J3-2290 Tkivni modeli 
endokrinih bolezni 

MF UM / prof. dr. 
Marjan Rupnik 

05/2009 04/2012 

2.  Temeljn
i 

J3-2175 Genetski dejavniki 
tveganja in 
farmakogenomika 
kronično vnetne 
črevesne bolezni 

MF UM / prof. dr.  
Uroš Potočnik 

05/2009 04/2012 

3.  Temeljn
i 

J7-2093 Spremembe v 
izraţenosti genov v 
moţganih ob nastopu 
pubertete v odsotnosti 
spolnih hormonov 

MF UM / prof. dr. 
Gregor Majdič 

05/2009 04/2012 

4.  Temeljn
i 

J2-1176 Separacija in 
formulacija biološko 
aktivnih snovi 
izoliranih iz rastlinskih 
materialov 

FKBV UM / prof. dr. 
Ivan Krajnc 

2008 2011 

 

Preglednica 3.1_2:  Aplikativni projekti 

Zap. 
št. 

Vrsta 
projekta 

Šifra  
projekta Naslov projekta 

Nosilna RO / 
sodelujoči 
raziskovalec 

Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
projekta 

1.  Aplikativni L3-0328-
0338-08 

Ocena glomerulne 
filtracije – primerjava 
in pomen različnih 
označevalcev  

MF UM prof. dr. 
Radovan Hojs 

2008 2011 

2.  Aplikativni L2-0330-
0795-08 

Razvoj postopkov in 
obdelav za izboljšanje 
hemokompatibilnosti 
polietilentereftalatnih 
površin 

FS UM / prof. dr. 
Marjan Rupnik 

2008 2011 

3.  Aplikativni L3-2363 Uporaba izraţanja 
izbranih genov kot 
novih potencialnih 
označevalcev pri 
diagnostiki in prognozi 
raka prostate 

UKC MB/ prof. dr. 
Draga Štiblar 
Martinčič 

2009 2012 

4.  Aplikativni L3-2319 Morfološke spremembe 
notranje karotidne 
arterije po vstavitvi 
ţilne opornice 

UKC MB / prof. dr. 
Milan Brumen 

2009 2012 
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3. 2 PROJEKTI EU 

Preglednica 3.2_1: Projekti EU 

Zap. 
št. 

Vrsta 
projekta 

Šifra  
projekta 

Naslov projekta 

Nosilna RO / 
sodelujoči 
raziskovalec z MF 
UM 

Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
Projekta 

1.  EU 
projekt 

sncRNAo
mics 

High troughput 
coparative 
sncRNAome analysis 
in major Gram-
positive human 
pathogenic bacteria: 
functional 
characterization by a 
systems biology 
approach and peptide 
nucleic acid drug 
design / Primerjalna 
analiza sncRNA 
molekul pri 
pomembnejših po 
gramu pozitivnih 
patogenih bakterijah: 
karakterizacija s 
pristopom sistemske 
biologije in za 
oblikovanje novih 
terapevtikov 

Justus-Liebig-
University Giessen, 
Germany / prof. dr. 
Maja Rupnik  

2009 2011 

3. 3 NACIONALNI PROJEKTI 

Preglednica 3.3_1: Nacionalni projekti 

Zap. 
št. 

Vrsta 
projekta 

Šifra  
projek
ta 

Naslov projekta Nosilec 
Pričetek 
trajanja 
projekta 

Konec 
trajanja 
Projekta 

1.  Nacionaln
i 

SLO- 
BIH 

Biološka dostopnost 
in ocena tveganja 
prehranskih barvil, 
dodatkov in arom 

prof. dr. Avrelija 
Cencič 

2010 2011 

2.  » BI-CN Function of 
glutamate  
receptors in insulin 
secretion and the 
molecular 
mechanism of the 
glutamate action / 
Funkcija 
glutamatnih 
receptorjev pri 
sekreciji inzulina in 
molekularni 
mehanizem 
delovanja 

prof. dr. Marjan 
Rupnik 

2009 2013 
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Preglednica 3.3_2: Pogodbeno sodelovanje s tujino 

Zap. 
št. 

Naziv institucije Vrsta sodelovanja Podlaga 

1. Max planc partner group (prof. dr. Marjan 
Rupnik) 
 

sodelovanje s 
tujim 
laboratorijem 

Po pogodbi 

2. Bayer Leverkusen - Sodelovanje z industrijo 
(prof. dr. Marjan Rupnik) 
 

aktivnosti po 
pogodbi 

Po pogodbi 

 

3. 4 RAZISKOVALCI, RAZISKOVALNE SKUPINE 

 

Na MF UM je trenutno registriranih šest raziskovalnih skupin, 36 raziskovalcev in tehnična sodelavca, 

ki sodelujejo v EU in nacionalnih projektih. 

 

Preglednica 3.4_1: Raziskovalne skupine na MF UM 

 NAZIV SKUPINE VODJA 

001 Inštitut za biomedicinske vede Hojs Radovan 

002 Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo Pejković Boţena 

003 Inštitut za fiziologijo Rupnik Marjan 

004 Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko Potočnik Uroš 

005 Laboratorij za histologijo in embriologijo Štiblar Martinčič Draga 

006 Laboratorij za farmakologijo in toksikologijo Metoda Lipnik Štangelj 

 
Med navedenimi raziskovalci je pet mladih raziskovalcev, ki so jim mentorji naši profesorji. 

 

Preglednica 3.4_2: Mladi raziskovalci na MF UM 

Zap. št. Ime in priimek Mentor Oblika usposabljanja 

1.  Maša Skelin Prof. dr. Marjan Rupnik pridobitev doktorata znanosti 

2.  Katja Repnik  Prof. dr. Uroš Potočnik pridobitev doktorata znanosti 

3.  Mitja Mitrovič Prof. dr. Uroš Potočnik pridobitev doktorata znanosti 

4.  Andraţ Stoţer Prof. dr. Marjan Rupnik pridobitev doktorata znanosti 

5.  Jure Škraban Prof. dr. Maja Rupnik pridobitev doktorata znanosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3057
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9010
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3098
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20298
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3104
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7683
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3372
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9398
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3595
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6205
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V novem programskem obdobjem 2009-2013 Medicinska fakulteta s svojimi člani nastopa kot 

soizvajalka v sedmih programih. 

Preglednica 3.4_3: Programske skupine na MF UM 

PROGRAM POGODB. 
OBD. 

SODELUJOČI RAZISKOVALCE Z MF UM / 
(VODJA PROGRAMA, RO) 

P3-0036 Bio-psiho-socialni model 
kvalitete ţivljenja 

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

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) 

P4-0165 Biotehnologija in sistemska 
biologija rastlin 

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

P3-0310 Celična fiziologija1 10-7 6 let Prof. dr. Marjan Rupnik 
(Prof. dr. Robert Zorec, UL MF) 

P3-0067 Farmakologija in 
farmakogenomika 

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

P2-0046 Separacijski procesi in 
produktna tehnika 

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

P4-0164 Raziskave za zagotavljanje 
varne hrane in zdravja 

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

 

Medicinska fakulteta je član konzorcija za izvedbo programa Centra odličnosti za integrirane 

pristope v kemiji in biologiji proteinov. 

Preglednica 3.4_4: Center odličnosti  

 

3. 4  VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZISKOVALNO DELO 

 

V letu 2009 smo na Medicinski fakulteti UM dodiplomskim študentom tretjič podelili Dekanove 

nagrade za najboljše raziskovalne naloge. Na razpis s 45 temami smo prejeli 7 raziskovalnih nalog. Z 

navedenim ţelimo vzpodbuditi raziskovalno delo študentov. 

 

 

 

 

Center odličnosti  POGODB. OBD.  
za razvoj CO 

SODELUJOČI IZ MF UM / 
prijavitelj 
 

 
CO za integrirane pristope v kemiji in biologiji 
proteinov 
(CipKeBip) 
 

 
2009 - 2013 

 
prof. dr. Marjan Rupnik in 
Mateja Zemljič/ 
IJS 
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3. 5  PREDSTAVITVE RAZISKOVALNIH REZULTATOV 

 

3. 5.1 Zbornik bibliografij 

 
V štud. letu 2009/2010 je izšel četrti Zbornik bibliografij zaposlenih visokošolskih učiteljev na MF 

UM. Zbornik izhaja enkrat letno in sicer v mesecu marcu. Zbornik je vsebinsko razdeljen na več enot 

in predstavlja pregled bibliografij visokošolskih učiteljev na MF UM in aktivnosti na področju 

raziskovalne dejavnosti. 

 

3. 5. 2 Publicistična dejavnost študentov 

 
Avtorji raziskovalnih nalog članke objavijo bodisi v reviji Acta medico-biotechnica, v Medicinskem 

mesečniku ali Zdravniškem vestniku.  

 

3. 5. 3 Acta medico-biotechnica 

 
V letu 2009 sta  izšli dve številki znanstvene revije Acta medico-biotechnica. Revija objavlja izvirne 

in pregledne znanstvene prispevke domačih in tujih znanstvenikov, kakor tudi strokovne prispevke s 

področja medicine in biotehnike. Vsi prispevki, objavljeni v reviji, so recenzirani s strani najmanj 

dveh priznanih tujih ali domačih strokovnjakov z obravnavanega področja.  Revija  »Acta medico-

biotechnica« (ISSN 1855-5640) je vključena v bazo »Medline«.  

 

Prav tako smo revijo vključili v svetovno bazo periodičnih publikacij in sicer v Ulrich’s periodicals 

directory. 

 

3. 6  OCENA STANJA IN USMERITEV 

 

- število raziskovalcev in projektov se povečuje; 

- logistične, organizacijske in izvedbene teţave se sprotno odpravljajo, čeprav se pojavljajo 

nove; 

- obstoji specifičnost medicinskega poklica – nujna je vpetost s kliničnim delom in ustanovami 

in nujnost povezovanja ter interdisciplinarnega sodelovanja tudi z drugimi ustanovami, 

sodelovanje na nivoju programskih skupin ţe poteka, povezati velja raziskovalce MF UM in 

UKC MB pri izvedbi projektov; 

- 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 (glej teţave, kot je navedeno v prejšnjem odstavku) izdaja 

MF UM letne preglede objav (bibliografije) visokošolskih učiteljev in sodelavcev MF UM, 

zbornik bibliografij izhaja redno letno; 

- usmeritev znanstvenoraziskovalne revije  MF UM Acta Medico Biotehnica v vključitev v JCR 

(IF); 

- na področju znanstveno-raziskovalnega dela se srečujemo s problemi majhnega števila 

projektov, prisotne so teţave pri iskanju in prijavi tem - ni zadostnega števila programskih 

skupin, utečenega znanstveno raziskovalnega dela, obstoječih projektov, ki jih je moč 

nadgraditi, zato je temu posvečena posebna skrb (naši raziskovalci ţe sodelujejo v šestih 

raziskovalnih skupinah).  
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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 2009/2010 7 rednih, 5 izrednih in 6 

korespondenčnih sej. Na svojih sejah je sprejel 215 sklepov. Mnenje študentov v habilitacijskih 

postopkih je podal 68 visokošolskim učiteljem, od tega je v 3 primerih podal negativno mnenje 

študentov. 

 

Skladno s predpisi Univerze in s sprejetim finančnim načrtom za leto 2010 je Študentski svet MF UM 

sofinanciral naslednje projekte: boţični koncert MF UM, Akademski pevski zbor MF UM, otroško 

bolnišnico Medimedo, delavnice Mediakt - Hospic, druţabni sprejem študentov – Brucovanje 2010, 

projekt Pedolandija, projekt Epruvetka, projekt ljubezen in spolnost,  DocFest, Motivacijski vikend 

DŠMM 2010 ,odpravo Malavi, Batatek, Medicinčnik, in tekmovanje v Univerzitetni športni ligi za 

pokal Leona Štuklja. Tako je s skladno s sporazumom med rektorjem UM in dekanom MF UM namenil 

za interesno dejavnost študentov preko 5600 evrov. 

 

Študentski svet MF UM tudi aktivno prispeva k dvigu kakovosti na fakulteti, tako skupaj z zunanjimi 

sodelavci izvaja dodatno anketo med študenti. Ta je letos prvič potekala v elektronski obliki in je 

bila obvezna za vse študente pred vpisom v višji letnik. Prav tako elektronsko, so študentje vpisani v 

enovit magistrski študij, izpolnjevali še Vprašalnik o dejanski študijski obremenitvi. Če bo prihajalo 

do večjih odstopanj med časom, ki so ga študentje porabili za določen predmet in časom, ki bi ga 

morali glede na ovrednotenje predmeta z ECTS točkami, bo študentski svet pripravil predloge za 

uskladitev neskladja. Na predlog koordinatorja tutorjev so se tutorji in posamezni visokošolski 

učitelji srečali s študenti 1. In 2. letnika in pripravili pripombe na študijski proces v teh dveh 

letnikih. Posebna komisija v sklopu študentskega sveta je na osnovi zapisnika pripravila konkretne 

predloge za izboljšanje seminarjev, vaj in predavanj na naši fakulteti in jih posredovala Komisiji za 

študijske zadeve Medicinske fakultete.  

 

Študentski svet je izvedel tudi anketo o zadovoljstvu z delom Referata za študijske in študentske 

zadeve in rezultate primerjal z anketo izpred dveh let. Rezultati so bili posredovani dekanu. Ţal 

ugotavljamo, da odnos nekaterih delavcev v referatu še vedno ni primeren in da v primerjavi z 

preteklimi rezultati ni prišlo do bistvenega izboljšanja. Na podlagi opomb študentov, ki so anketo 

reševali, pa smo dosegli  podaljšanje uradnih ur referata, kar je gotovo uspeh. 

 

Med pomembnejšimi projekti Študentskega sveta MF UM velja omeniti tutorstvo. Študentski svet 

Medicinske fakultete Univerze v Mariboru je pripravil izhodišča za sistem tutorjev, ki jih je Senat 

fakultete posvojil. Samoevalvacijsko poročilo Komisije za oceno tutorstva je pokazalo, da se je 
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obisk tutorskih sestankov v primerjavi z prejšnjim letom povečal. Izjemno vzpodbudne so tudi ocene 

študentov, ki so tutorske sestanke obiskovali. Srečanja namreč ocenjujejo kot sproščena, zanimiva, 

učinkovita in uporabna. Študentje sami so ocenili tudi, da so zaradi vzpostavljenega tutorskega 

sistema uspešnejši. Večja sprememba v preteklem študijskem letu je bila priprava izbirnega 

predmeta Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki, ki je namenjen študentom 3. letnika. Izjemno 

pomembno vlogo pri pripravi izhodišč izbirnega predmeta so odigrali prav študentje tutorji, ki so 

tudi glavni izvajalci predmeta. Predmet se je v študijskem letu 2010/2011 ţe začel izvajati. Ob 

vsem tem je Študentski svet s pomočjo tutorjev ponovno izvedel delavnico »Kam po študiju 

medicine?«, kjer smo študentom višjih letnikov predstavili nekatere specializacije in tudi način 

pridobitve specializacije. Poleg zaposlenih v UKC Maribor, so na delavnici aktivno sodelovali tudi 

predstavniki Zdravniške zbornice Slovenije in predstavniki Kadrovske sluţbe UKC Maribor, ki so 

prestavili sistem plač pripravnikov in specializantov. 

 

Preteklo študijsko leto je tako bilo zelo produktivno za študente Medicinske fakultete Univerze v 

Mariboru. 

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

Oblika seje Datum 

Konstitutivna seja 04. 12. 2009 

1. redna seja 07. 01. 2010 

2. redna seja 10. 02. 2010 

1. izredna seja 11. 03. 2010 

2. izredna seja 31. 03. 2010 

1. korespondenčna seja 19. 04. 2010 

3. redna seja 21. 04. 2010 

4. redna seja 13. 05. 2010 

2. korespondenčna seja 29. 05. 2010 

3. korespondenčna seja 05. 06. 2010 

3. izredna seja 11. 06. 2010 

5. redna seja 14. 07. 2010 

4. izredna seja 03. 09. 2010 

 
 

4. 2  PROGRAM DELA ŠTUDENTSKEGA SVETA MF UM V LETU 2009 

 

Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Mariboru si je zadal naslednje cilje in projekte v 

letu 2009. Pri izvajanju dela obštudijske dejavnosti študentskemu svetu kot operativni nosilec 

pomaga Društvo študentov medicine Maribor. Seznam projektov interesne dejavnost je: 
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Preglednica 4.2_1: Program dela Študentskega sveta MF UM v letu 2010 

Kratkoročni cilji –  
projekti ŠS MF UM 

Kratek opis Doseţek 

1. portno srečanje študentov 1. turnir študenti v ekipnih športih 
2. namen druţenje, zabava, gibanje in 

spoznavanje drugih 
3. spodbujati zdravo tekmovalnost 
4. tradicionalni dogodek 

Cilj doseţen 

2. 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 NI doseţen 
(teţave z 
iskanjem vodje 
projekta) 

3. Pomoč socialno ogroţenim in 
humanitarne akcije 

1. pomoč oskrbovancem razumeti, da je 
vsako ţivljenjsko obdobje lepo 

2. pomoč pri iskanju informacij o njihovih 
boleznih, zdravilih in terapijah 

3. pripraviti slavnostni dobrodelni ples 

Cilj delno 
doseţen 

4. Promocija zdravja 1. Seznanjanje šolarjev s prehrambenimi 
motnjami 

2. Obiski osnovnih šol in preventiva o 
vzrokih, problemih ter posledicah 
prehrambenih motenj 

Cilj doseţen 

5. Širjenje bralne kulture med 
študenti 

1. Določene so tri teme (ţivljenje kot 
vrednota, rak, smrt) in četrta tema, ki bo 
izbrana po dogovoru 

2. na določeno temo se prebere knjiga, ki 
sluţi 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. moţnost okroglih miz za študente 

Cilj doseţen 

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

Cilj doseţen 

7. Boţični koncert MF UM 1. Tradicionalni kulturni večer – boţični 
koncert medicincev. Letos se bo izvajal ţe 
četrtič. Zajema številne točke, kjer 
študenti predstavijo svoje sposobnosti in 
znanja iz petja, plesa, igranja 
instrumentov in podobno. 

Cilj  delno 
doseţen (projekt 
bo izveden v 
decembru) 

8. Batatek 1. Največji etapni tek na svetu. Vsako leto se 
v času prvomajskih počitnic odvija v 
nizozemskem Nijmegenu. Naši študenti se 
ga bodo udeleţili tudi letos. 

Cilj doseţen 
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9. Mediakt 1. Nadgradnja lanskih delavnic HOSPIC, tako 
da projekt leto zajema delavnice treh 
društev – Zaupni telefon Samarijan, 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 
Maribor, društvo Hospic. 

Cilj delno 
doseţen 
(izvedena je bila 
le ena delavnica) 

10. Študentska okrogla miza 1. Naučiti se veščin javnega nastopanja in 
nebesedne komunikacije 

2. Učinkovito uporabljati telesno govorico 
3. Opraviti razpravo o medicinsko-etični temi 

Cilj delno 
doseţen 
(delavnica za 
tutorje) 

11. Motivacijski vikend ŠS MF 
UM 

1. Tridnevni projekt, ki zajema številne 
izobraţevalne delavnice (kako voditi 
skupino, kako reševati krize, osnove 
zakonodaje ipd.) za člane ŠS MF UM. 

Cilj delno 
doseţen 
(delavnica za 
tutorje) 

12. Brucovanje MF UM 1. Druţabni sprejem študentov 1. letnika, ki 
vključuje kulturni program, pogostitev in 
prijetno druţenje med študenti in 
profesorji. 

Cilj delno 
doseţen 
(projekt se bo 
izvedel v 
decembru) 

13. Zabavna druţenja 1. Tematske zabave študentov, ki krepijo 
kolegialnost in pripadnost fakulteti 

Cilj doseţen 

14. Strokovna literatura 1. Projekt, ki ga v posredno izvajamo sicer 
ţe več let. Zajema dve knjiţni akciji, 
oktobra in februarja, z zelo dostopno 
strokovno literaturo za študente medicine. 
Projekt izvajamo v sodelovanju s 
knjigarno Lux Libris. 

2. Izdelati priročno ţepno knjiţico, kjer bi na 
enem mestu bili izbrani vsi, za študenta 
medicine, potrebni/nujni podatki. 

3. Pričeti z izdajanjem ustrezne strokovne 
revije, ki bi bila v pomoč študentom 
medicine. 

Cilj doseţen 

15. Promocija MF UM 1. Predstavitve po različnih srednjih šolah 
2. Projekt DocFest 
3. Priprava člankov za medije na temo MF 

UM 

Cilj doseţen 

16. Dramska skupina 1. Cilj tega projekta je izvesti lastno 
gledališko predstavo. Letos se bo projekt 
izvedel prvič. 

Cilj doseţen 

17. Mednarodne poletne 
izmenjave 

1. Projekt enomesečnih bilateralnih 
izmenjav v okviru svetovne zveze društev 
študentov medicine (IFMSA). Leto 
sprejmemo 22 tujih študentov, 22 naših 
študentov pa odide v tujino (na razpolago 
je 19 drţav). 

Cilj doseţen 

18. Strokovne ekskurzije 1. Strokovne ekskurzije zajemajo ogled tujih 
mest kot tudi spoznavanje tamkajšnjih 
medicinskih fakultet. Lani smo si ogledali 
Prago in Wurzburg. 

Cilj NI doseţen 
(projekt je 
zaustavljen) 

19. Promocija Erasmus izmenjav 1. Promovirati študij v tujini 
2. Pripraviti informacijske pakete za 

Cilj doseţen 
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študente 
3. Razmisliti o zanimivih lokacijah za 

študente 

20. 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 doseţen 

21. Za ţivljenje! 1. Projekt, v okviru katerega se izvajajo 
brezplačni obnovitveni tečaji prve 
pomoči. Projekt izvajamo tudi v 
ljubljanski regiji v sodelovanju s 
tamkajšnjimi študenti medicine, letos ga 
nameravamo širiti tudi mednarodno, preko 
EMSE in IFMSA. 

Cilj doseţen 

22. Krvodajalske akcije 1. Pripraviti in v sodelovanju z RK RS OZ 
Maribor izpeljati 2 krvodajalski akciji 

Cilj doseţen  

23. Študentska anketa Izpeljati prenovo zastarele ankete 
Organizirati evaluacijo nove ankete 

Cilj doseţen 

24. Sistem tutorstva 1. Evalvirati prvo generacijo tutorjev 
2. Urediti ustrezno nagrajevanje tutorjev 
3. Poiskati nove načine vključevanja 
4. Izpeljati informativne delavnice za 

študente 

Cilj delno 
doseţen (končno 
evalvacijsko 
poročilo bo 
pripravljeno v 
decembru) 

25. Promocija študentske 
aktivnosti 

1. Brucovanje in srečanja 
2. Koncerti 
3. Spletne strani 
4. Informiranje 

Cilj doseţen 

26. Orkester MF UM 1. Glasbena dejavnost študentov MF UM Cilj NI doseţen 
(ni interesa med 
študenti) 

27. Študentske konference 1. Okrepiti vlogo MF UM kot centra odličnost 
v srednji Evropi 

2. Izvesti okroglo mizo s tujimi študenti na 
temo izobraţevanja 

3. Izvesti strokovni kongres 

Cilj  delno 
doseţen (okrogla 
miza ni bila 
izvedena) 

28. Zastopanje študentov 1. Izvesti volitve v AZ MF UM 
2. Izvesti volitve v Senat MF UM 
3. Predlagati člane komisij MF UM 
4. Predlagati in oceniti potrebne spremembe 

študijskega programa 

Cilj doseţen 
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4. 3 POSAMEZNI PROJEKTI IN IZVEDBENE NALOGE 

 
Akademski pevski zbor MF UM 

Zbor je sedaj v peti sezoni svojega delovanja in napredek je postal izrazit. Število pevcev v pevskem 

zboru se je ustalilo na 35. Akademski pevski zbor se je letos predstavil na Drţavnem regijskem 

tekmovanju pevskih zborov na Ptuju, kjer je prejel tudi zlato priznanje. Prav tako so sodelovali na 

Reviji okrajnih pevskih zborov v mesecu aprilu in na številnih prireditvah fakultete in univerze. 

Izjemen uspeh je tudi priprava samostojnega koncerta, ki so ga izvedli v Unionski dvorani. APZ MF 

UM vsako leto veliko časa namenja intenzivni vadbi. V preteklem študijskem letu so tako poleg 

rednih tedenskih vaj, opravili še dvojne 3- dnevne intenzivne priprave. Preteklo študijsko leto je 

predstavljalo tudi mejnik v delovanju APZ MF UM, saj so ob svečani 5. obletnici pevskega zbora, 

dirigentsko palico predali iz rok Jakoba Zapuška, Raheli Durič, ki je na Fakulteti za umetnost v 

Grazu diplomirala v dirigiranju pevskih zborov. Novost bo gotovo pripomogla še k večjim uspehom, 

ţe sedaj izjemno aktivnega kulturnega delovanja. 

 

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. 

 

Boţični koncert študentov MF UM 

Je največji kulturni projekt študentov medicine. Koncert se odvija enkrat letno, v boţičnem 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 22. 12. 2009 gostila ţe 5. 

tradicionalni boţični 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 znanja naših študentov. Ponovno smo izvedli 

natečaj počitniških fotografij – s katerim smo povezali študente in fakulteto tudi v prostem času. V 

čast si smemo šteti, da se je prireditve udeleţilo vodstvo UKC Maribor, nekateri dekani članic 

Univerze v Mariboru in gostje iz druţbenopolitičnega ţivljenja.  

 

Batatek 

Batatek je največji evropski štafetni tek, ki se odvija vsako leto v nizozemskem Nijmegenu. Projekt 

je organiziran za tri tekaške ekipe. Skupni stroški projekta so dokaj visoki, vendar je projekt 
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pomemben za reprezentativnost fakultete, kot tudi za spodbujanje zdravega načina ţivljenja (tek). 

V prihodnosti bo projekt sluţil tudi preventivni dejavnosti. 

 

Mediakt (delavnica HOSPIC) 

Projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju z društvom Hospic. Projekt zajema delavnice na katerih se 

zainteresirani študentje izobraţujejo in govorijo o smrti bliţnjih in sorodnih temah. Projekt je 

pomemben tudi za širšo sociologijo umiranja. Letošnja delavnica je bila usmerjena predvsem v 

komunikacijo in sporočanje slabe novice bolnikom in njihovim svojcem. 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 priloţnost za druţenje in iskanje 

novih idej in novih vodij projektov. 

 

Brucovanje 

Je posebna zabava, namenjena brucem. Zabava je ţe tradicionalna in kot vedno vsebuje prigrizek, 

pester program in brezplačne majice za bruce. Vedno je povabljen tudi akademski kader, tako 

pripomore k druţenju med profesorji in študenti. Brucovanje 2009 je potekalo v sodelovanju s 

Fakulteto za zdravstvene vede. Spremljal ga je obširni druţabni program, katerega se je udeleţil 

dekan s številnim profesorji. Glede na dober odziv in njihovo aktivno sodelovanje verjamemo, da je 

ta dogodek pripomogel k boljšemu sodelovanju med študenti in profesorji in prav tako med obema 

fakultetama.  

 

Promocija  MF UM in ŠS 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. V sklopu promocije Študentskega sveta smo letos naročili 

promocijski material v obliki kemičnih svinčnikov, beleţk in majic ter pripravili tudi zloţenko, kjer 

smo opisali sestavo, dolţnosti in pravice študentskega sveta. 

 

Mednarodne poletne izmenjave – prakse in elektivi v medicini 

So ena glavnih aktivnosti na področju interesnih dejavnosti. V preteklem študijskem letu je 

enomesečno poletno prakso ali elektiv v tujini opravljalo 21 študentov, v Maribor pa je prišlo 19 

študentov. Gre seveda za izjemno priloţnost pridobivanja izkušenj in hkrati promocijo Medicinske 
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fakultete Univerze v Mariboru. Za naslednje leto ţelimo število enomesečnih poletnih izmenjav še 

povečati. Celoten projekt poteka v okviru SloMSIC-a in IFMSA-ja. 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 ţivljenje 

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 in je v letu 2009/2010 izobrazil več kot 700 ljudi. 

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) na Tajskem in v Kanadi. Podoben 

projekt so po projektu Za ţivljenje razvili študentje medicine v Grčiji. V prihodnje ţelimo projekt še 

razširiti po Evropi in tudi povečati število tečajev v Sloveniji. 

 

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. Uţiva veliko priljubljenost med regijskimi osnovnimi šolami. Tako so 

si z začetkom leta osnovne šole in vrtci širše mariborske regije ponovno zaţeleli sodelovanja pri 

projektu „Medimedo“. Medimedo je projekt, ki ga organizirajo študentje medicine z namenom 

izobraţevanja najmlajših otrok o poklicu zdravnika. Projekt jemlje otrokom strah pred zdravnikom 

in tako pripomore k laţjim obiskom in pregledom.  

 

Pedolandija 

Je projekt, ki temelji na druţenju študentov medicine z otroci, ki so zaradi daljše bolezni primorani 

ostati v bolnišnici. Skupina študentov je tako skupaj z zaposlenimi na Pediatrični kliniki UKC Maribor 

pripravila številne delavnice za otroke ob posebnih praznikih. Tako so izdelovali pustne maske, 

barvali pirhe, izdelovali voščilnice za materinski dan, darilca za boţične praznike itd. 

 

Krvodajalske akcije 

Zaradi druţbene odgovornosti zdravniškega poklica vsako leto izvajamo krvodajalske akcije v 

sodelovanju z OZ Rdečega kriţa Maribor in Oddelkom za transfuziologijo UKC Maribor. Projekt je 

brezplačen, a ima ogromen druţbeni vpliv. Letos smo izvedli 2 akciji, spomladansko in jesensko. 
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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 6 letih novoustanovljene fakultete 

preveri, kako so študentje zadovoljni z vodstvom, Referatom za študijske in študentske zadeve in 

knjiţnico. Ob analizi rezultatov izvedene ankete o zadovoljstvu so bile usklajene tudi uradne ure 

Referata. 

 

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 2010. Študentje so na kakovosten način prikazali svoje znanje 

širši javnosti, saj je specifika medicinskega študija, da ni moţno 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 kriţem pri izvedbi krvodajalskih akcij, 

kateri so nam v veliko zadovoljstvo, niso pa posebej finančno ovrednotene. Sodelovali smo tudi z 

Društvom študentov medicine Slovenije, z Društvom za srce in oţilje Maribor, z Društvom Hospic, z 

raznimi farmacevtskimi podjetji, z UKC Maribor, z ZD Adolfa Drolca, z Narodnim domom Maribor ter 

drugimi druţbenopolitičnimi osebami, med katerimi z velikim veseljem beleţimo mnoge osnovne in 

srednje šole ter občine. 

 

Pri finančnem izvajanju programa dela sta izraziti dve pomanjkljivosti. Relativno majhen deleţ 

(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, boţični 

koncert ipd.) izvajajo šele v drugi polovici leta. 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. Večjih odstopanj sicer ni. Hkrati je opazen pojav, da se 

posamezni projekti prijavijo za sofinanciranje, a potem nikoli ne pride do njihove realizacije. 

Preseţna sredstva se sicer prerazporedijo, vendar se tako večjim in izvajanim projektom onemogoči 

ustrezno načrtovanje prihodkov. 

 

Prostorske kapacitete fakultete so še vedno neprimerne. Trenutno okrog 600 študentov študira v 

skupno 3 ustreznih predavalnicah. Vse ostale rešitve so seminarski prostori ali prostori za večja 

srečanja oz. kongrese. Hkrati fakulteta s trenutno prostorsko stisko ne more razvijati študentskega 

ţivljenja na njej (npr. premajhna soba za študente in pisarna prodekana za študentska vprašanja, ki 
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si jo deli z Društvom študentov medicine Maribor). Probleme imajo tudi tutorji z iskanjem prostorov 

za tutorske sestanke, ki jih bo vsako leto več. Stanje je posebej teţavno tudi v knjiţnici, kjer 

praktično več ni veliko moţnosti za širitev. Slednje ob neprimerni zaloţenosti Univerzitetne 

knjiţnice Maribor še povečuje teţave. Kot posledica številnih zapletov z novogradnjo se Študentski 

svet skupaj s študenti v prihodnje namerava aktivneje vključiti v reševanje problematike. V pripravi 

so članki študentov o gradnji in tudi delovna akcija študentov. 

 

Študentski svet ugotavlja pozitiven odnos vodstva fakultete do študentskih predlogov. Vodstvo 

fakultete je tako na predlog Sveta pospešilo sprejem nekaterih sprememb učnih načrtov in pogojev 

za prehod. Študentski svet bo še naprej propagiral dodatne spremembe študijskega programa, 

posebej na nivoju seminarjev, za katere ocenjujemo, da ne dosegajo predvidenega cilja. Z uvedbo 

enovitega magistrskega študija je teh vedno več in namesto aktivnega vključevanja študentov, 

predstavljajo bolj nujno zlo, ki ga študent mora opraviti. V načrtu je priprava okrogle mize, kjer bo 

študentski svet podal konkretne predloge za izboljšanje seminarjev.  

Študentje predlagamo tudi evalvacijo stanja in vzdušja, ki vlada na fakulteti npr. z uvedbo DREEM 

vprašalnika. 

 

V prihodnje se ţeli Študentski svet aktivneje vključiti tudi v uvedbo OSCE načina izobraţevanja in 

preverjanja znanja pri čim več predmetih. Prvi korak je bil ţe narejen z uvedbo OSCE kolokvija pri 

izbirnem predmetu Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki v začetku šolskega leta 2010/2011. V 

prihodnje bi bilo smiselno razmisliti o uvedbi OSCE kolokvijev ali izpitov, ki bi bili pogoj za 

napredovanje v višji letnik oziroma za dokončanje študija. Ključno za pridobivanje kliničnih veščin 

in znanj je zagotoviti tudi stalen dostop študentom do simulacijskega centra in SIM LAB-a. 

Kapacitete namreč obstajajo, a so ţal premalo izkoriščene in študentje premalo časa preţivimo v 

njih. Današnje razmere, kjer bolniki vedno manj radi sodelujejo s študenti, nas namreč silijo v 

drugačne oblike vaje. Le tako bodo študentje lahko pridobili znanje in samozavest za opravljanje 

kliničnih veščin. 

 

Prepričani smo, da bomo zastavljene cilje v sodelovanju za akademskim kadrom in vodstvom 

fakultete 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 v letu 2009/2010 

 
Naziv 

2009/10 

Redno Pogodbeno* Skupaj 

Redni profesorji 13 / / 

Izredni profesorji 12 / / 

Docenti 11 / / 

Višji predavatelji 0 / / 

Predavatelji 0 / / 

Asistent z doktoratom 4 / / 

Asistent z 
magisterijem 

3 / / 

Asistent s 
specializacijo 

0 / / 

Asistent z visoko 
izobrazbo 

4 / / 

Učitelji veščin 1 / / 

Skupaj 48 619 667 

    

                 * kadrovska baza tega izpisa ne  omogoča 
 
 

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 

2008/2009 51 350 401 

2009/2010 48 619 667 

 
 

Preglednica 5.1_3: Število izvolitev v nazive 

Naziv/leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Skupaj 

redni profesor    2  2 4 8 

izredni profesor 2 4 3 5 1 1 5 21 

docent  2 4 8 5 6 11 36 

asistent 31 24 55 50 39 26 83 308 

učitelj veščin     8  2 10 

Skupaj po letih 33 30 62 65 53 35 105 383 

 

Mnenje študentov o kandidatovi pedagoški usposobljenosti pri izvolitvi v naziv in zaposlitvi 

asistenta, docenta, izrednega in rednega profesorja je eno izmed štirih mnenj in ga je kot takšno 
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potrebno vrednotiti, tj. da mnenje študentov  predstavlja 25% od 100% ne pa 100% kot je to sedaj, 

kar je povsem nelogično in nerealno. Mnenje študentov ne more in ne sme degradirati in izničiti 

mnenje treh habilitiranih univerzitetnih učiteljev v nobenem primeru, posebej pa ne v tako 

delikatnih zadevah kot so izvolitve v nazive in zaposlitve univerzitetnih pedagoških delavce. 

Preglednica 5.1_4: Mobilnost visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

Študijsko leto Število učiteljev na institucijah v tujini 

2004/2005 3 

2005/2006 4 

2006/2007 7 

2007/2008 3 

2008/2009 5 

2009/2010 0 

 
 

5. 2 Ocena stanja in usmeritev 

 

- posebnost zaposlovanja pedagoškega kadra: še vedno je trend zaposlovanja za krajši delovni 

čas ali za dopolnilno delovno razmerje. Zdravniki se namreč ne odločajo za sklepanje 

pogodb o zaposlitvi za redno delovno razmerje, ampak se pri nas zaposlijo samo v deleţu ali 

pa sodelujejo po podjemni pogodbi, svoj osnovni poklic pa opravljajo v bolnišnicah in 

zdravstvenih domovih; 

- ostaja ţelja k prehajanju pogodbenih razmerij pedagoških delavcev v redna in dopolnilna 

delovna razmerja za izvedbo študijskega procesa; 

- še naprej izvajamo aktivnosti za: vzpodbujanje mobilnosti, izmenjav in gostovanj 

pedagoškega osebja, sodelavcev in raziskovalcev s partnerskimi fakultetami; 

- podporo nadaljnega izobraţevanja pedagoških in nepedagoških delavcev; sodelovanje in 

udeleţbo na kongresih, posvetih, seminarjih, delavnicah…; 

- spodbujanje asistentov in mladih raziskovalcev, da uspešno zaključijo doktorske študije; 

- prijavljanje na odprte razpise ministrstev, pridobitev sredstev za nove zaposlitve oziroma 

pridobitev sredstev za delovno financiranje plač. 
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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 bliţini 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 bliţini Univerzitetnega kliničnega 

centra Maribor, odprli Laboratorijski center.   

 

6. 1 PROSTORI 

 
V prostorih rektorata Univerze v Mariboru na Slomškovem trgu 15 je sedeţ 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 

Knjiţnica 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 – zgradba je bila obnovljena in opremljena s pomočjo 

sredstev finančnega konzorcija.  
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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 Celje. Klinične 

vaje iz predmeta Maksilofacialna kirurgija se izvajajo v Splošni bolnišnici Celje, iz predmeta 

Onkologija z radioterapijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. 

 

V 4. in 6. letniku se del kliničnih vaj pri predmetu Druţinska medicina izvaja po ambulantah v 

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

 

V novembru 2009 je bil v prostorih novega Oddelka za očesne bolezni in Oddelka za ušesne bolezni v 

UKC Maribor odprt Simulacijski center, ki pomeni enega najboljših tovrstnih centrov v tem delu 

Evrope. Center se ponaša z najsodobnejšo opremo, ki bo pomembno izboljšala in posodobila 

študijski proces na fakulteti, s pridom pa jo bodo koristili tudi v mariborskem univerzitetnem 

kliničnem centru. Predstavlja zelo kakovostno učno okolje tako za dodiplomske kot tudi za 

podiplomske študente. V simulacijskem centru MF UM so tri lutke – odrasla oseba,  otrok in dojenček 
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z vsemi ţivljenjskimi funkcijami, postavljeni v realno okolje bolniške sobe z moţnostjo intenzivnega 

zdravljenja,  z vrhunskimi računalniško podprtimi scenariji realnih ţivljenjskih oz. zdravstvenih 

situacij. Ob tem so v centru tudi vsi potrebni aparati za diagnosticiranje in zdravljenje, od 

respiratorja, defibrilatorja, infuzijskih črpalk, dovodov plinov do elektrokardiografa in ultrazvoka 

itd.  

 

V juniju 2010 so bili odprti prostori SIM LAB-a in Laboratorija za analizo gibanja. Prostore 

nekdanjega ušesnega oddelka v 3. nadstropju ginekološke stavbe so fakulteti do selitve v lastno 

zgradbo prijazno odstopili v mariborskem Univerzitetnem kliničnem centru. V šestih prostorih je 

nameščenih 15 delovišč z ustrezno opremo za praktično delo. 

 

V prostorih nekdanjega ušesnega oddelka UKC MB je tudi Laboratorij za analizo gibanja, ki omogoča 

poglobljen študij motenj gibanja pri vrsti kliničnih predmetov, in še posebej pri predmetu Medicina 

in šport, ki ga na Univerzi v Mariboru izvajamo izključno na Medicinski fakulteti. Tudi ta laboratorij 

je novost in ima najsodobnejšo opremo, ki jo sestavljajo do potankosti premišljeno postavljene 

kamere in temu ustrezna računalniška podpora.  

6. 2 OPREMA 

Preglednica 6.2_1: Pregled opreme 

Vrsta opreme Število 

Računalniška oprema po uporabnikih  

Za študente 62 

Za nepedagoško osebje 24 

Za učitelje 65 

Opremljenost predavalnic  

Namizni PC 55 

Prenosni računalniki 37 

Videorekorderji 1 

Fiksni projektorji 2 

Prenosni projektorji 28 

Televizije 1 

 

6. 3 INFORMACIJSKI SISTEM 

 

- vključeni smo v informacijski sistem Univerze v Mariboru;  

- vse lokacije MF UM smo integrirali prek optičnih povezav v univerzitetno omreţje UM, kar 

omogoča hiter in zanesljiv dostop do spleta in storitev; 

- študentom in pedagoškemu kadru na vseh lokacijah smo omogočili brezplačni dostop do 

različnih baz znanstvenih člankov; 

- študentom smo omogočili virtualno gostovanje spletnih strani za študentske projekte na 

infrastrukturi  MF UM; 
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- omogočili smo brezţični dostop do interneta (Eduroam) v predavalnicah na lokacijah 

Slomškov trg 15 (prvo nadstropje, mansarda);  

- povečali smo obseg programa brezplačnega dostopa do (določene) programske opreme za 

študijske namene; 

- pričeli s postopkom centralizacije upravljanja z IT viri; 

- pričeli smo graditi arhiv podatkov MF UM; 

- nadgradili hitrost določenih vozlišč na 1GB/s; 

- v študentski sobi na lokaciji Slomškov trg 15 smo namestili 8 novih računalnikov; 

- v predavalnici P1 na lokaciji Slomškov trg 15 smo namestili 20 novih računalnikov, uredili 

centralno upravljanje. 

 

6. 4 KNJIŽNICA 

 

Knjiţnica Medicinske fakultete Univerze v Mariboru omogoča študentom, visokošolskim učiteljem in 

ostalim uporabnikom knjiţnice dostop do študijske literature; s svojimi storitvami podpira pedagoški 

in raziskovalni proces na fakulteti.  

 

Velikost knjiţnice je pribliţno 100 m2  in ima knjiţni fond v obsegu 4.507 enot (na dan 31. 12. 2009) 

od tega dobro polovico tuje literature.  Knjiţni fond se aktivno in pospešeno dopolnjuje. Vso 

knjiţnično gradivo je dostopno v prostem pristopu razen CD-jev, ki so dostopni na uporabnikovo 

zahtevo. Gradivo je razvrščeno po postavitvenem sistemu univerzalne decimalne klasifikacije, ki ga 

uporablja večina visokošolskih in univerzitetnih knjiţnic. Rok izposoje gradiva je en mesec, v 

izjemnih primerih je zaradi večjega povpraševanja skrajšan na 14 oz. 7 dni. Podaljšanje gradiva je 

moţno  na več načinov (osebno v knjiţnici, po telefonu, preko elektronskega sporočila, Cobiss/Opac 

Moja knjiţnica). Prav tako smo v študijskem letu 2009/2010 vključili servis rezervacij preko 

Cobiss/Opac Moja knjiţnica. Naročanje in nakup gradiva se izvaja na zahtevo nosilcev, so-nosilcev 

predmetov,  visokošolskih učiteljev in tudi prošenj študentov. Knjiţnica MF UM je polnopravna 

članica sistema COBISS – slovenskega kooperativnega bibliografskega in informacijskega sistema. 

COBISS omogoča pregled in poizvedovanje po knjiţničnem gradivu na daljavo. Knjiţnično gradivo je 

računalniško obdelano in zbrano v lokalni bazi MFMB. V prostorih knjiţnice in študentske sobe je 10 

mreţnih računalnikov, urejeni pa so tudi priključki za prenosne računalnike. V tem študijskem letu 

smo v knjiţnici vzpostavili dostop do brezţičnega izobraţevalnega omreţja Eduaroam.  

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

informacijskih virov dostopajo iz vseh računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru 

ter z oddaljenih lokacij z registracijo dodeljenega gesla.  
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Vire po licenčnih pogodbah lahko uporabljajo študentje  in zaposleni le za osebne namene oziroma 

za študijske in znanstveno-raziskovalne namene. Uporaba elektronskih virov je določena z 

licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov. V okviru 

konzorcijskih pogodb ima Knjiţnica Medicinske fakultete UM urejen dostop do tujih baz podatkov, 

med drugim tudi Medline, ScienceDirect, Wiley InterScience, Ulrich's periodical directory, Web of 

Science (WoS) – SCI, SSCI A&HCI, ProQuest in ProQuest Dissertations & Theses. 

Preglednica 6.4_1: Kakovost knjiţnične zbirke (obravnavano koledarsko leto 2009 – 1. 1. 2009-
31. 12. 2009) 

DELEŢ  
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613 558 660 80 47 

Število enot 
knjiţničnega gradiva 
(celotna zbirka 
upoštevajoč odpis) 

 
4507 

 
7,35 

 
8,08 

 
6,83 

  

 
Število enot 
knjiţničnega gradiva 
(prirast 2009) 

knjige, brošure 600  
 
 

698 

0,98  
 
 

1,14 

1,08  
 
 

1,25 

0,91  
 
 

1,06 

  

disertacije, 
magistrske, 
diplomske naloge 

 
32 

 
0,05 

 
0,06 

 
0,05 

  

serijske 
publikacije(tisk) 

10 0,02 0,02 0,02   

avdiovizualno 
gradivo 

0 0 0 0   

elektronske publ. 
na fiz. nosilcih 

53 0,09 0,09 0,08   

 drugo neknjiţno 
gradivo 

3  0,005  0,005  0,005    

Število enot 
knjiţničnega gradiva 

pridobljenih z 
nakupom (prirast 
2009) 

knjige, brošure 394  
 
 

449 

0,64  
 
 

0,73 

0,71  
 
 

0,80 

0,60  
 
 

0,68 

  

disertacije, 
magistrske, 
diplomske naloge 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

serijske 
publikacije(tisk) 

2 0,003 0,004 0,003   

avdiovizualno 
gradivo 

0 0 0 0   

elektronske publ. 
na fiz. nosilcih 

50 0,08 0,09 0,08   

drugo neknjiţno 
gradivo 

3 0,005 0,005 0,005   

Število naslovov 
serijskih publikacij 
pridobljenih z 
nakupom (prirast 

tiskane 1  
1 

 
0 

 
0 

 
0 

  

elektronske* 0 

javascript:newWindow('/NetManBin/nmwebclt.asp?CONFIGID=WEBOFSCIENCE&DT=5&LANGUAGE=English')
javascript:newWindow('/NetManBin/nmwebclt.asp?CONFIGID=WEBOFSCIENCE&DT=5&LANGUAGE=English')
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2009) 

Število 
kreiranih/prevzetih 
bibliografskih 
zapisov za 
bibliografijo (prirast 
2009) 

 
Izdeluje UKM 

  - - - 

*konzorcijsko nabavljene el. serijske publikacije navaja UKM. 

Preglednica 6.4_2: Kakovost storitev na področju dela z uporabniki (obravnavano obdobje 
študijsko leto 2009/2010 – 1. 10. 2009-30. 9. 2010) 

DELEŢ Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi  

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 

zavod/univerzo 

Skupno število 
aktivnih uporabnikov 

711 553 755 

Število študentov - 
aktivnih 
uporabnikov na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi 

 
670 

  
1,21 

 

Število aktivnih 
uporabnikov - 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi  

 
711 

   
0,94 

Število izposojenih 
enot knjiţničnega 
gradiva 

9388 13,20 izposoje 16,98 izposoje 12,43 izposoje 

Število vpogledov 
(povzetek, polno 
besedilo) v 
elektronske vire 

 
Podatke 
beleţi 
UKM 

 
- 

 
- 

 
- 

Število obiskov 
spletnega mesta 
knjiţnice 

4692 6,6 8,5 6,2 

Število obiskov 
spletnega mesta 
izven prostorov 
knjiţnice (virtualni 
obisk) 

 
4437 

 
6,2 

 
8 

 
5,9 
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Preglednica 6.4_3: Razvitost potencialov knjiţnice (obravnavano obdobje študijsko leto 
2009/2010 – 1. 10. 2009-30. 9. 2010) 

DELEŢ Število strokovnih 
delavcev knjiţnice 

2 

Število aktivnih 
uporabnikov- študentov 
in zaposlenih na 
visokošolskem 
zavodu/univerzi 

 
711 

 
355,5 

 

Število študentov 
vpisanih na visokošolski 
zavod/univerzo 

 
553 

 
276,5 

Skupno število aktivnih 
uporabnikov 

755 377,5 

Preglednica 6.4_4: Prostori in oprema (obravnavano obdobje študijsko leto 2009/2010 – 1. 10. 
2009-30. 9. 2010) 

DELEŢ Število 
računalniških 
delovnih mest 

Število čitalniških sedeţev Velikost knjiţničnega 
prostora5 

10 12 100 m² 

Število aktivnih 
uporabnikov- 
študentov in 
zaposlenih na 
visokošolskem 

zavodu/univerzi  

 

711 

 

 
71,1 

 
59,25 

 
7,11 

Število študentov 
vpisanih na 
visokošolski 

zavod/univerzo 

 

 

553 

 
 

55,3 

 
 

46,08 

 
 

5,53 

Skupno število 
aktivnih  

uporabnikov 

 

755 
 

75,5 
 

62,92 
 

7,55 

 

6. 5 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST MF UM 

Preglednica 6.5_1: Izdane monografske publikacije po letih 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Znanstvene in strokovne monografije 1 4 1   

Zborniki referatov z znanstvenih in strokovnih 
konferenc 

 1 1   

Priročniki      

Učbeniki    2 3 

Zapiski predavanj (skripta)      

Gradiva za vaje   4 3 1 

Druga študijska gradiva   1   

Skupaj  1 5 7 5 4 
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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, ki vpliva praktično na vsa področja oz. dejavnosti – prioritetni cilj 

je nujna izgradnja nove stavbe Medicinske fakultete; 

- še vedno obstoji preskromna opremljenost, predvsem računalniška opremljenost, nujne so 

aktivnosti na področju prostega dostopa do medmreţja (trenutno je v knjiţnici 10 

računalnikov), izobraţevanje preko simulacijskih programov, sodobnih elektronskih 

medijev…; 

- potrebna je dobava dodatne pedagoške opreme za laboratorije; 

- še naprej je potrebno povečevati knjiţnični 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, sodelovanje s študentskim svetom pri 

razvijanju oz. povezovanju s študentskim glasilom; 

- v letu 2009 je bil odprt simulacijski center, ki pomeni enega najboljših tovrstnih centrov v 

Evropi; 

- smiselna bi bila izgradnja lastnega optičnega omreţja do računalniškega centra UM (RCUM), 

saj najem predstavlja stroške; 

- uporabniki se pritoţujejo, da so aplikacije APIS, KIPS, FIPS funkcionalno pomankljive in 

okorele. Tega sami ne moremo rešiti. S stališča IT predstavlja teţavo nezanesljivo ali 

nedelovanje omenjenih aplikacij z novejšimi operacijskimi sistemi; 

- razmisliti velja o večjem sodelovanju in povezovanju še posebej med Univerzitetno 

knjiţnico, knjiţnico UKC MB in knjiţnico MF zaradi usklajevanja, pridobivanja literature, 

opreme, prostorov za študij, arhiviranja, bibliografskega vrednotenja in zapisovanja, 

podatkovnih zbirk… 
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7 FINANCIRANJE IZOBRAŢEVALNE 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. 

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).  

 

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. Za pravilno prikazovanje 

in evidentiranje podatkov v poslovne knjige skrbi finančno računovodska sluţba 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 drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06, 08/07), 

- 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 naloţb (Ur.l. RS št. 2/01, 117/02 in 134/03) in 

- Pravilnik o računovodstvu Univerze v Mariboru (Ur.l. RS št. 23/99) 
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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 visokošolske dejavnosti je zajeto v Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2010. Glede na to, da je v pripravi nova uredba o 

financiranju, nimamo izdelane posebne strategije na finančnem področju, saj smo popolnoma 

odvisni od financerja. 
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8 SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE DRUŢBENEGA 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, Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. 

 

8. 2 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Preglednica 8.2_1: Podpisane Erasmus pogodbe 

ZAP. ŠT. IME FAKULTETE 

 AVSTRIJA 

1.  Medizinische Universität  Wien, AVSTRIJA 

2.  Medical University of Graz, AVSTRIJA 
 

3.  Medical University of Innsbruck, AVSTRIJA 

 BELGIJA 

4.  Vrije Universiteit Brussel, BELGIJA 
Faculty of Medicine and Pharmacy 
Department of Human Anatomy 
 

5.  University Ghent, Faculty of Medicine and Health Sciences 
 

 ČEŠKA 
 

6.  Charles University in Prague, ČEŠKA  
 

 FINSKA 

7.  University of Oulo, Faculty of Medicine, FINSKA  
 

 FRANCIJA 

8.  University of Brest, Western Brittany 
 

 HRVAŠKA 

9.  Univerza v Zagrebu 
Medicinska fakulteta 

 ITALIJA 

10.  University of Bologna 01, ITALIJA 
 

11.  Universita Degli Studi di Genova 
 

 MADŢARSKA 
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12.  University of Debrecen, MADŢARSKA 
 

13.  University of Pecs, MADŢARSKA  
 

 NEMČIJA 

14.  University Aachen, Medical Faculty, NEMČIJA 
 

15.  University Greißwald, Medical Faculty, NEMČIJA 
 

16.  University Hamburg, NEMČIJA 
 

17.  University of Leipzig, NEMČIJA 
 

18. J Johannes Gutenberg Universität Mainz, NEMČIJA 
 

19.  Medizinische Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, NEMČIJA  
 

20.  University of Würzburg, NEMČIJA 
 

21.  Georg-August-Universität Göttingen 
 

 POLJSKA 

22.  Jagiellonian University Krakow, POLJSKA 
 

 PORTUGALSKA 

23.  Faculty of Medicine of the University of Porto 
 

24.  Faculty of Medicine of the University of Lisbona 
 

 ROMUNIJA 

25.  University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca 
 

 ŠPANIJA 

26.  Universitat Internacional de Catalunya 

27.  Universidad de Malaga , Faculdad de Medicina 
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Preglednica 8.2_2: Podpisane Erasmus pogodbe 

ZAP. ŠT. IME FAKULTETE 

 BOSNA IN HERCEGOVINA 

1.  Medicinska fakulteta Univerze v Sarajevu, Bosna in Hercegovina 

2.  Medicinska fakulteta Univerze v Mostarju, Bosna in Hercegovina 

 IZRAEL 

3.  The Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Medicine 

 MAKEDONIJA 

4.  Medical Faculty University »St. Cyril and Methodius« Skopje, Macedonia  
 

 SRBIJA 

5.  Faculty of Medicine University of Belgrade, Srbija  
 

6.  Medicinska fakulteta Univerze v Nišu, Srbija 

 

8. 3 AKTIVNOSTI ZA SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI  

 
V študijskem letu 2009-10 smo kot vsako leto sodelovali pri pripravi različnih simpozijev, srečanj, 

predavanj in drugih dejavnosti z različnimi ustanovami: 

 

- strokovni simpozij ob 90. obletnici Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni, 12. 11. 

2009, 

       UKC Maribor, 16. etaţa (UKC MB in MF UM); 

- V. Mariborsko ortopedsko srečanje – Otrok v ortopediji, 6. 11. 2009, UKC Maribor, 16. etaţa 

(UKC MB in  MF UM); 

- predstavitev knjige dr. Zlatke Rakovec Felser: Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja 

– razumeti in biti razumljen, 9. 10. 2009, Trstenjakova dvorana UM (Zaloţba Pivec in MF UM); 

- okrogla miza: Etika v času umiranja, 9. 12. 2009, MF UM (Društvo študentov medicine Maribor in 

MF UM); 

- kirurški simpozij: Anastomoze – Mala kirurgija, 30. 10. 2009, UKC MB, 16. etaţa (UKC MB in MF 

UM); 

- telemedicina – zdravje na daljavo, 28.-29. 1. 2010, Ptuj – Grand hotel Primus (SDMI in MF UM); 

- učna delavnica – Kam po študiju medicine, 22. 3. 2010, UKC MB, 16. etaţa (DŠMM in MF UM); 

- 19. posvet Medicina in pravo: Odgovornost v zdravstvu, 26.-27. 3. 2010, VP Rektorata (DPM, 

SZD-ZDM, PF UM, MF UM); 

- XX. Srečanje pediatrov v Mariboru, 16. in 17. 4. 2010, Kongresni center Habakuk, Maribor (UKC 

MB in MF UM); 
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- slavnostni koncert Mešanega akademskega pevskega zbora Medicinske fakultete Univerze v 

Mariboru in podelitev Gallusovih priznanj Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike 

Slovenije; 20. 5. 2010, Unionska dvorana Maribor 

- delavnica: Umetnost poslušanja – komunikacija z umirajočimi in svojci, 11. 5. 2010, MF UM 

(Društvo študentov medicine Maribor in MF UM) 

- 50-letnica transfuzijske dejavnosti v UKC Maribor: varnost in kakovost v transfuzijski medicini – 

včeraj, danes in jutri, 7. in 8. 5. 2010, UKC MB, 16. etaţa (UKC MB in MF UM) 

- mednarodni dnevi medicine športa Slovenije, 13.-16.5.2010, Kongresni center Habakuk (OKC, 

UKC, NZ, MF UM) 

- 21. tradicionalno srečanje zdravnikov internistov in druţinskih zdravnikov Iz prakse za prakso, 

28. in 29. 5. 2010, Kazinska dvorana SNG Maribor (UKC MB in MF UM) 

- Jubilejno srečanje Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino – Fizikalna in 

rehabilitacijska medicina nekoč, danes in jutri, 4. 6. 2010, VP Rektorata (UKC MB in MF UM) 

- mariborski simpozij: Prihodnost kardiopulmonalnega oţivljanja, 9.-11.9.2010, Kongresni center 

Habakuk (MZZ, UM, ZDM, ZDMS) 

- mariborsko mednarodno oftalmološko srečanje, 17. 9. 2010, UKC MB, 16. etaţa (UKC MB in MF 

UM) 

 

8. 4  Ocena stanja in usmeritev 

-  nadaljnje širjenje mednarodnih povezav; 

-  povečanje števila in podaljševanje podpisanih Erasmus sporazumov; 

-  spodbujanje študentov za mednarodne izmenjave in prakso; 

-  sodelovanje s širšo skupnostjo – predstavitev delavnic, programov, vseţivljenjsko učenje,  

  samoosveščanje, zdrav način ţivljenja, dan srca, forumi…; 

- glede na dejstvo, da so v štud. letu 2009/2010 zaključili s študijem prvi diplomanti se načrtuje  

 ustanovitev ''Alumni  kluba,'' kot povezave med diplomanti in študenti in moţnostjo povratne  

 informacije o izboljševanju kakovosti pouka in usmeritvah;  

- vključevanje in ozaveščanje širše druţbene skupnosti zlasti na področjih kot je gradnja nove  

 stavbe medicinske fakultete in ozaveščanje o nacionalnem pomenu le-tega. 
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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; 

- akreditacija enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«, usklajenega z 

 bolonjsko deklaracijo s pričetkom 2009/2010; 

- uspešna priprava in izvedba vsakoletnega novo začetega študijskega programa v posameznem  

 letniku MF UM tako na dodiplomskem, kot podiplomskem študiju; 

- mobilnost študentov in učiteljev se povečuje; 

- izboljševanje logističnih, materialnih in kadrovskih pogojev, kljub navedenemu ostajajo problemi  

 na navedenih področjih, predvsem prostorski; 

- nujno je nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo nove MF UM, pri tem je smiselno vključevanje in  

 ozaveščanje širše druţbene skupnosti, še posebej glede na pomanjkanje zdravnikov v RS; 

- uspešno je vzpostavljanje 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; 

- vzpostavljena je vključitev MF UM v mednarodna zdruţenja medicinskih fakultet in organizacij za  

 zagotavljanje kakovosti AMSE in WFME ter AMEE; 

- nujno je stalno dopolnjevanje dokumentov in posodabljanje oz. prilagajanje predvsem strategije  

 razvoja MF UM;  

- nujno je nadaljevanje aktivnosti za promocijo, dostopnost podatkov o MF UM in sodelovanje s 

 širšim druţbenim okoljem; 

- smiselna je predstavitev fakultete oz. izdelava spletnih strani v tujem (angleškem) jeziku, s čimer 

 je omogočena večja prepoznavnost, hkrati pa to predstavlja tudi ţe pripravo na zunanjo (tujo)  

 evalvacijo. 


