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Povzetek letnega poročila Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM za študijsko 
leto 2004/2005 
 
V študijskem letu 2004/2005 je bila na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru 
imenovana komisija za ocenjevanje kakovosti članic Univerze v Mariboru v 
sestavi: 

-doc. dr. Andrej Čretnik, dr. med. (predsednik komisije) 
-doc. dr. Gorazd Bunc, dr. med. 
-doc. dr. Igor But, dr. med. 
-prof. dr. Radko Komadina, dr. med. 
-doc. dr. Gorazd Voga, dr. med. (člani) 
 

in predstavnika študentov: 
-Nina Hebar, štud. med. 
-Maja Klemen, štud. med. 

 
Komisija se je sestala na rednih sejah dne 26. 5. 2005 in 11. 10. 2005 (zapisniki so 
na vpogled v arhivu MF). V skladu z dogovorom delovne skupine predstavnikov 
vseh univerzitetnih komisij za spremljanje kakovosti v RS izdaja komisija poročilo za 
študijsko leto 2004/2005. 

 
Medicinska fakulteta (MF) Univerze v Mariboru s sedežem na Slomškovem trgu 
15, 2000 Maribor je bila ustanovljena z odlokom o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru 2. 10. 2003 in vpisana v sodni register 19. 3. 2004 z namenom 
univerzitetnega izobraževanja, raziskovanja in eksperimentalnega razvoja. 
Strokovne službe vključujejo referat za študijske in študentske zadeve, službo za 
finančno-računovodske zadeve in službo za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve. Trenutno preko različnih oblik zaposlitve sodeluje 86 sodelavcev 
(podrobni podatki so na voljo v strokovnih službah). 
 
Univerzitetni študijski program Splošna medicina traja šest let in obsega 5500 ur 
teoretičnega in praktičnega študija (v skladu z evropsko direktivo (Council 
Directive 93/16EEC,1993). V študijskem letu 2004/2005 se je prijavilo za študij v 
prvem letniku MF Univerze v Mariboru 185 študentov, od katerih je bilo sprejetih 
na redni študij (izredno vpisanih študentov ni bilo) 89 (48%) študentov (od tega 4 
tuji študentje). 64% študentov je bilo ženskega spola, 68% študentov je imelo ob 



vpisu stalno prebivališče na območju mariborske regije, 21% jih biva v domovih. 
Študijske obveznosti so znašale 450 ur predavanj, 345 ur vaj in 90 ur modularnega 
študija na osnovi reševanja problemov (PBL) oz pridobitev 60 ECTS (kreditnih) 
točk. Pri vseh predmetih je bil objavljen program vsebine predavanj in 
seminarjev, izvedena so bila vsa objavljena predavanja in vse predpisane vaje 
oz PBL sklopi. Povsod je bil objavljen seznam gradiva in učbenikov (domačih in 
tujih). Učbenikov, izdanih s strani MF ni bilo, v povezavi s SBM pa izhaja Medicinski 
mesečnik (tiskana revija), kjer se redno pojavlja tudi gradivo za izpite (tudi za prvi 
letnik). Pri vseh predmetih je bilo omogočeno sprotno preverjanje znanja 
(opravljanje kolokvijev in seminarjev, kar je bilo upoštevano pri izpitih). 
Sodelovalo je 9 nosilcev predmetov (učiteljev), ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Vsi 
so bili ocenjeni s strani študentov, vsi pa so tudi oddali poročila in pripombe ter 
predloge za izboljšanje pouka oz. spremembe. Ocene in podatki so bili 
posredovani dekanu in ustreznim službam-komisijam (podrobni podatki so na 
voljo v strokovnih službah). 
 
Študentov demonstratorjev v študijskem letu 2004/2005 ni bilo, prav tako ne 
raziskovalnih nalog. Študentje oz. učitelji MF v študijskem letu 2004/2005 niso 
prejeli posebnih priznanj ali nagrad. 
 
MF je financirana s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. 
MF v tem trenutku ni lastnica nepremičnin, tako da se predavanja odvijajo v 
prostorih Univerze v Mariboru na Slomškovi 15 (v dveh predavalnicah in 
računalniški učilnici), vaje pa v laboratorijih na Fakulteti za kemijo, Fakulteti za 
kmetijstvo, Pedagoški fakulteti in Inštitutu za anatomijo, histologijo in embriologijo 
Splošne bolnišnice Maribor, kjer poteka tudi PBL pouk. Tehnična oprema, 
večinoma zbrana z donacijami, je predvsem številčno skromna (računalniki, 
mikroskopi…). MF vzpostavlja lastno knjižnico. 
 
Prehodnost v drugi letnik (opravljenih vseh šest pogojnih izpitov) v študijskem letu 
2004/2005 je znašala 87% (76 od 87 študentov, dva študenta sta se prepisala), s 
povprečno oceno 8,03. Glede na izpitne roke je bilo možno največ petkratno 
ponavljanje izpitov (komisijski izpiti). Vsi študentje, ki so opravili predpisane pogoje 
so se vpisali v naslednji letnik študija. 
 
V teku so aktivnosti za podiplomski univerzitetni znanstveni program Biomedicina 
(doktorski študij), ki se bo predvidoma pričel v študijskem letu 2005/2006. 
 
MF sodeluje s številnimi drugimi mednarodnimi ustanovami, tudi s skupnimi 
projekti: Medicinska univerza v Gradcu, Avstrija (3 projekti), Universitaetsklinikum 
Tuebingen, Nemčija (izobraževalni projekti), Medicinska fakulteta Univerze v 
Beogradu, Srbija in Črna gora, Charles University, Praga, Češka (Socrates-
Erasmus (SE) program), Univerza v Oulu, Švedska (SE program), Medicinska 
fakulteta, Tuebingen, Nemčija (SE program), Univerza v Bayreuthu, Nemčija, 
Medicinska fakulteta Univerze Friedrich-Alexander, Erlagen Nuernberg, Nemčija, 
Univerza v Leipzigu, Nemčija (SE program). 
 
MF sodeluje tudi z domačimi ustanovami, predvsem bolnišnicami in fakultetami v 
okviru Univerze v Mariboru in v Ljubljani, prav tako z nekaterimi projekti (podrobni 



podatki so na voljo v strokovnih službah). 
 
Ob analizi pridobljenih podatkov in stanja ugotavljamo, da je bila prehojena 
velika pot in začeto uspešno delovanje MF Univerze v Mariboru. Ob tem velja 
nadaljevati z aktivnostmi za pridobivanje nadaljnjih sredstev in izboljševanja 
materialnih pogojev, predvsem glede opreme in prostorov. Razpršenost, 
predvsem lokacij za vaje predstavlja tudi logističen problem in otežkoča celo 
načrtovanje urnika. Ustreznejše in bolje opremljene vajalnice bi omogočale tudi 
ustreznejšo razporeditev študentov, predvsem v še manjše skupine, ob čemer bi 
bil možen še aktivnejši študij. S strani študentov in osebja je bil zelo dobro ocenjen 
PBL pouk, v te namene je bilo izvedeno tudi izobraževanje in pridobitev licenc za 
tutorje tovrstnega pouka (veljavne v EU). Tudi seminarski pouk, posebej še 
projektno delo, naj pridobi čim večjo veljavo. Pri tem je zaželeno čim več 
povezovanja in uporabe znanja tudi iz drugih predmetov in na konkretnih 
primerih. 
 
Dostop do večine obvestil in prijavljanje na izpite je bilo možno preko internetne 
povezave, v bodoče velja temu mediju posvečati še večjo pozornost. Začete so 
aktivnosti, da bi tudi ocenjevanje pouka in pedagoškega osebja bilo možno 
preko tovrstne povezave, zato predlagamo uskladitev aktivnosti na 
univerzitetnem nivoju, smiselna bi bila tudi povezava z univerzo v Ljubljani. Zelo 
obiskan je študentski forum, kjer so na internetnih straneh med drugim javno 
dostopne tudi seminarske naloge študentov in nekatera predavanja. 
 
Pri pouku velja razmisliti o vključitvi študentov demonstratorjev oz. razbremenitvi 
asistentov, če opravljajo klinično delo v času obveznosti. Pri sorodnih predmetih 
kot so npr. molekularna biologija, biologija celice in biokemija velja razmisliti o 
dodatni koordinaciji, za usklajenost (in ne ponavljanje) predavanj oz. podajanja 
snovi. Tudi sicer bi bili smiselni občasni sestanki pedagoškega osebja, vsaj recimo 
po posameznih letnikih, kjer bi se lahko osebje (bolje) spoznalo, usklajevalo 
dejavnosti in reševalo morebitne probleme. Predlagane so spremembe urnika pri 
nekaterih predmetih, kot je npr. Medicinska terminologija - premik v zimski 
semester.  
 
V okviru nastajajoče knjižnice MF velja razmisliti o povečanju števila učbenikov za 
posamezne predmete (seveda v skladu s finančnimi možnostmi). Spodbujati bi 
veljalo tudi izdajanje študijskega gradiva, knjig in druge študijske literature, kar bi 
prinašalo veljavo tudi MF sami. Pri raziskovalnih projektih, člankih in ostalem 
objavljenem gradivu bi veljalo razmisliti o uskladitvi nazivov ustanov in vključitvi 
MF Univerze v Mariboru na objavljena dela pedagoškega osebja, saj bo vpliv 
objavljenih in citiranih del pri ocenjevanju kakovosti dela MF v prihodnosti 
nedvomno zelo pomemben. 

 
 
       Predsednik komisije 

           Doc. dr. Andrej Čretnik, dr. med. 
 


