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Povzetek letnega poročila Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM za študijsko 
leto 2005/2006 
 
 
SPLOŠNO O DELU KOMISIJE 
 

V študijskem letu 2005/2006 so bile sklicane tri seje komisije. Udeležba in 
sodelovanje članov pri delu komisije ni bilo zavzeto. Predsednik komisije se je 
udeleževal sklicanih sej komisije za spremljanje kakovosti na Univerzi v Mariboru in 
delovnega sestanka v okviru Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva. 
Komisija je že v lanskem delu predlagala spremljanje kazalnikov kakovosti glede 
na priporočila za institucionalno in programsko samoevalvacijo v visokem šolstvu. 
V letošnjem letu je bil v okviru Komisije za spremljanje kakovosti na Univerzi v 
Mariboru oblikovan predlog za spremljanje kazalnikov kakovosti na univerzitetni 
ravni, ki je bil posredovan vsem članicam in tudi na AIPS (na Univerzi v MB). Tako 
bo mogoče spremljati določene kazalnike na enak način, hkrati pa bo 
omogočen tako zajem kot dostop in izpis podatkov, kar bo vsem v pomoč pri 
postopkih samoevalvacije in kasneje tudi v postopkih zunanje evalvacije oz. 
akreditacije. Prve izpise je že moč dobiti na omenjenem naslovu. Komisija v 
skladu z dogovorom pripravlja tudi predlog strategije za ocenjevanje kakovosti 
posameznih članic Univerze v Mariboru.  

 
 

POROČILO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 
 
ŠTUDENTI: 

V šolskem letu 2005/2006 se je prva generacija študentov vpisala v drugi 
letnik Medicinske fakultete (MF) Univerze v Mariboru, hkrati pa se je prva 
generacija vpisala na podiplomski univerzitetni znanstveni program Biomedicina 
(doktorski študij) (v prvi oz. drugi letnik). Skupno število vpisanih v prvi letnik 
dodiplomskega študija (94) je bilo višje kot v šolskem letu 2004/2005 (89), ob tem 
je bilo nižje število prijavljenih za študij, tako da je bilo sprejetih 63% kandidatov 
(46% v šolskem letu 2004/2005). Prehodnost v drugi letnik dodiplomskega študija 
je bila 95%, v tretji letnik 88%, v drugi letnik na podiplomskem študiju 65%, v tretji 
letnik pa 53%. Povprečna ocena v prvem letniku ne odstopa bistveno od 



prejšnjega leta. Število študentov, ki so se prepisali na druge fakultete, je ostalo 
enako. 

V strukturi študentov ostaja več kot polovica študentov iz podravske regije, 
sledijo pa študentje iz celjske regije (ena sedmina). Največ (41%) jih biva pri 
starših, dve tretjini se jih na študij vozi. Na Medicinsko fakulteto v Mariboru je 
vpisanih 12 (4,5%) tujih študentov. V tem šolskem letu je bil ustanovljen sklad dr. 
Janka Držečnika iz katerega sta prejela štipendijo prva študenta Medicinske 
fakultete. 
 
PROSTORI IN OPREMA 

Večina pouka še vedno poteka v prostorih na Slomškovem trgu 15, kjer je 
tudi sedež Univerze in tajništvo Medicinske fakultete. Stanje se je precej izboljšalo 
z izgradnjo Laboratorijskega centra Medicinske fakultete na Magdalenskem trgu, 
s čimer so se izboljšale tako prostorske možnosti kot tudi oprema. Vseeno ostajajo 
potrebe po več in večjih prostorih ter boljši opremljenosti, tako študijskih 
prostorov, predavalnic, knjižnice in laboratorijev kot tudi prostorov osebja. 
Tehnična oprema, ki je bila večinoma zbrana z donacijami, je še vedno številčno 
skromna (računalniki, mikroskopi…). MF vzpostavlja lastno knjižnico, katere 
oprema, založenost in pogoji so še vedno prav tako dokaj skromni. 

V šolskem letu 2005/2006 so se nadaljevale intenzivne aktivnosti za 
izgradnjo nove Medicinske fakultete, ki bi v povezavi z Bolnišnico Maribor tvorila 
novi Univerzitetni Klinični center Maribor. Še naprej se razvijajo povezave z Visoko 
zdravstveno šolo, (bodočo fakulteto), ki bi se naj pridružila v novih prostorih. 
Projekte so podprle tudi ustrezne republiške oz. vladne institucije. 
 
ŠTUDIJ IN POUČEVANJE 

V skladu z nadaljevanjem pouka v višjih letnikih se povečuje število 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ter ostalega osebja na MF v MB. Z delom so 
pričeli tudi demonstratorji, zaželeno je še večje število le-teh in asistentov pri 
pouku. Skupine pri pouku so marsikje zelo velike, zato velja razmisliti o možnostih 
povečanja števila skupin oz. aktivnejši obliki pouka. Dostop do večine obvestil in 
prijavljanje na izpite je bilo možno preko internetne povezave. Še naprej se veliko 
pozornosti posveča novim oblikam pouka, predvsem z uporabo elektronskih 
medijev. Tako so bile organizirane delavnice e-izobraževanja, v teku so priprave 
za elektronsko obliko študija. PBL (Problem Based Learning) učenje je zelo dobro 
sprejeta oblika pouka. Izvedene so bile ankete študija in pedagoškega osebja s 
strani študentov. Z ozirom na težavnost obdelave so v teku aktivnosti za 
elektronsko izpolnjevanje anket, prvi poskusi tovrstnega ocenjevanja bodo 
izvedeni v tekočem šolskem letu. Vsi nosilci pouka so tudi sami ocenili svoje delo 
in predlagali izboljšave. Ocene in podatki so bili posredovani dekanu in ustreznim 
službam - komisijam. Večina gradiva je dostopnega v elektronskih medijih (na 
internetu), kjer so še naprej so zelo obiskani študentski forumi (zlasti o seminarjih). Z 
ozirom na veliko zanimanje in usmeritve študija povsod po svetu v to smer, velja 
tem medijem posvetiti še več pozornosti. Izvajajo se aktivnosti za izdajo lastne 
študijske literature, tako so bila izdelana določena navodila za vaje, pripravljajo 
se tudi učbeniki oz. dopolnila. V povezavi s SBM izhaja Medicinski mesečnik 
(indeksirana revija), kjer se redno pojavlja tudi gradivo za študente. 
 
 



MEDNARODNA NARAVNANOST 
Univerzitetni študijski program Splošna medicina poteka v skladu z 

evropsko direktivo (Council Directive 93/16EEC,1993 - s temeljno zasnovo pouka 
v obliki kreditnih točk), kar omogoča mednarodno primerjavo in izmenjavo. Pouk 
zaenkrat poteka v slovenskem jeziku, so pa vpisani tudi tuji študentje. Preko 
izmenjevalnih programov (Socrates Erasmus) so že vzpostavljene povezave s 
tujimi fakultetami in tako so že potekala gostovanja in predavanja tujih 
profesorjev (kemija, biofizika…) na MF v MB, pa tudi predavanja visokošolskih 
učiteljev MF MB v tujini. MF še naprej sodeluje s številnimi tujimi fakultetami in 
univerzami, poimenski seznam se nahaja v referatu za študijske zadeve oz. 
tajništvu. MF v Mariboru se je vključila tudi v evropske projekte, predvsem na 
področju sodelovanja z drugimi centralnoevropskimi oz. vzhodnimi univerzami in 
fakultetami.  
 
RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO 

Raziskovalno in razvojno delo je v veliki meri še vedno vezano na 
Bolnišnico Maribor, kjer poteka večina kliničnih projektov. V okviru predkliničnih 
inštitutov se že pojavljajo projekti in pridobivanje finančnih sredstev. Pri 
raziskovalnih projektih, člankih, publikacijah in ostalem objavljenem gradivu se še 
naprej pojavlja že večkrat sprožen problem citiranosti, zato bi veljalo razmisliti o 
uskladitvi nazivov ustanov in vključitvi MF Univerze v Mariboru na objavljena dela 
pedagoškega osebja. Podani so prvi predlogi doktorskih del v okviru 
podiplomskega študija na MF v Mariboru. Študentje oz. učitelji MF v študijskem 
letu 2004/2005 niso prejeli posebnih priznanj ali nagrad, prav tako ni bilo 
študentskih raziskovalnih nalog. 
 
ZAKLJUČEK 

MF MB se uspešno vključuje v delo in razvoj Univerze v MB. Z razvojem 
dejavnosti in gradnjo novih prostorov se vzpostavljajo vse boljši pogoji za 
nadaljnje delo in razvoj. S sodelovanjem z drugimi članicami in skupnim zajemom 
podatkov o delu bo omogočeno lažje in natančnejše spremljanje in načrtovanje 
dejavnosti, hkrati pa tudi razvojnih usmeritev in s tem kakovosti. 

 
 
       Predsednik komisije 

           Doc. dr. Andrej Čretnik, dr. med. 
 


