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Vabilo k predstavitvi izpita CCSE - Comprehensive Clinical Science Exams  

na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru  

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru vabi diplomante splošne medicine, kot tudi študente 6. 
letnika študija splošne medicine, da se udeležijo mednarodnega izpita iz znanja klinične medicine 
„Comprehensive Clinical Science Examination – CCSE“. 

O izpitu CCSE 

Izpit CCSE preverja splošno klinično teoretično znanje diplomanta medicinske fakultete. V Združenih 
državah Amerike uporabljajo izpit CCSE kot pripravo na izpit za pridobitev zdravniške licence 
(pripravo na izpit USMLE Step 2 Clinical Science). V ta namen je Medicinska fakulteta Univerze v 
Mariboru pridobila knjige, namenjene pripravi na USMLE Step 2 Clinical Science izpit, ki so temeljno 
gradivo za pripravo na izpit. Vsebina izpita zaobjema tematike kliničnih strok in se izvaja z MCQ 
vprašanji (multiple choice questions – vprašanja izbirnega tipa) v angleščini. Vsa vprašanja so 
izbirnega tipa in imajo en pravilen odgovor (angl. single best answer). Kandidatom, ki želijo pristopiti 
k izpitu priporočamo vaje z reševanjem primerov, ki jih najdejo v USMLE Step 2 QBooks (knjige so 
na voljo v knjižnici MF UM). Prav tako so kandidatom na voljo plačljive baze elektronskih vprašanj. 

Stroški izpita  

Po sklepu Senata MF UM je izpit brezplačen v študijskem letu 2017 in 2018 za študente in diplomante 
MF UM (v primeru pozitivno opravljenega izpita). V primeru neuspeha na izpitu študent krije 
administrativne stroške izpita. Pristop k izpitu je omogočen študentom 6. letnikov dodiplomskega 
študija, absolventom in diplomantom MF UM.  

Kriteriji ocenjevanja izpita 

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru je uskladila kriterij za uspešno opravljen izpit z 
Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. National Board of Medical Examiners (NBME), ki so 
sestavljalci izpita, sporočijo v 48 – 72 urah po izpitu doseženo število točk na izpitu. Kriterij za 
uspešno opravljen izpit je določen glede na skupino testirancev, saj je formula za izračun spodnje meje 
sledeča: „povprečni uspeh mednarodnih študentov na izpitu (kriterij določen za vsako leto znova) 
MINUS 1.5 standardne deviacije skupine, ki je sodelovala na testiranju“. V kolikor udeleženec doseže 
rezultat, ki je nad določeno spodnjo mejo potrebnih točk, je uspešno opravil izpit. 

Termin predstavitve 

V ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 16.00 bomo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru organizirali 
kratko predstavitev dosedanjih izkušenj in poteka izpita CCSE za vse zainteresirane (prijave na: 
cim.mf@um.si). V primeru dodatnih vprašanj o izvedbi izpita in pripravi na izpit, Vas vabimo, da 
kontaktirate Center za izobraževanje v medicini na elektronski naslov: cim.mf@um.si 
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