
 

 
 

 
 
 
 
Navodila za PBL – 1. letnik 
 
 
Predstavnik vsake skupine se javi v spodaj navedenem terminu pri  izvajalcu PBL za 
svojo skupino, da se dogovori o začetku PBL-ja. 
 
 
 Skupina 1: dr. Matjaž Horvat, dr. med. – termin bo javljen naknadno – predstavnik 

skupine 1 – študent/ka z vpisno številko 30809478 
 
 Skupina 2: prof. dr. Milan Brumen – v sredo,  5. 10. 2011 ob 14. uri Laboratorijskem 

centru (Magdalena), Kabinet za biologijo – predstavnik skupine 2 – študent/ka z 
vpisno številko 30809465  

 
 Skupina 3: mag. Zlatka Kanič, dr. med. – termin bo javljen naknadno – predstavnik 

skupine 3 -  študent/ka z vpisno številko 30809276  
 
 Skupina 4: prof. dr. Igor But, dr. med. – sreda, dne 5. 10. 2011 med 11. in 13. uro na 

Kliniki za ginekologijo in porodništvo - UKC Maribor – predstavnik skupine 4 - študent z 
vpisno številko 30807801  

 
 Skupina 5: prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. – sreda,  dne 5. 10. 2011, ob 9. 00 uri v 

tajništvu dekanata MF UM, Slomškov trg 15, predstavnik skupine 5 - študent z vpisno 
številko 30809555  

 
 Skupina 6: doc. dr. Aleš Fajmut, dr. med.- v tednu od 4. do 7. 10, vsak dan dopoldan 

po 9. uri na Fakulteti  za naravoslovje in matematiko – Odd. za fiziko, soba 
(0/46.7),Koroška c. 160, Maribor predstavnik skupine 6 – študent z vpisno številko 
30809713  

 
 
 Skupina 7: prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med. – sreda, dne 5. 10. 2011  ob 9.00  uri v 

tajništvu dekanata MF UM, Slomškov trg 15, predstavnik skupine 7 - študent z vpisno 
številko 30809928  

 
 
Prosimo, da se zgoraj navedeni predstavniki študentov nato oglasite še v Referatu za 
študentske in študijske zadeve MF UM, da nam sporočite termine pričetka PBL-ja za svojo 
skupino. 
 
V kolikor bo PBL izvajan v prostorih na MF UM – Slomškov trg je potreben predhoden 
dogovor glede rezervacije prostora - v Referatu za študentske zadeve MF UM.  
 
 

KNJIŽICE OZ. PRIROČNIKE ZA MODULE PBL LAHKO DVIGNETE  
V KNJIŽNICI MEDICINSKE FAKULTETE UM 

V ČASU URADNIH UR.  

    
Datum:  3. 10. 2011 
 



 

 
 

 


