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STRATEGIJA, ORGANIZIRANOST IN VODENJE ZAVODA, UREJENOST EVIDENC TER SKRB 
ZA KAKOVOST 
 
 V šolskem letu 2006/2007 je bil na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru 
izdelan predlog strategije zagotavljanja kakovosti članice Univerze v Mariboru. V njej 
so bile opredeljene naloge in aktivnosti za zagotavljanje celovitega sistema 
kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo za predhodno študijsko leto je bilo po 
obravnavi podano Nacionalni komisiji za kvaliteto visokega šolstva in objavljeno v 
letnem poročilu imenovane komisije. Določeni podatki o spremljanju kazalcev 
kakovosti se zbirajo na univerzitetnem nivoju za vse članice. 

V organizacijski shemi je bilo dodatno potrjeno mesto prodekana za 
mednarodno sodelovanje, pripravile so se tudi spremembe za organizacijo oz. 
sestavo Akademskega zbora, redno so delovali vsi organi in komisije. Imenovana je 
bila Komisija za prenovo študijskega programa. Opravljene so bile mnenjske ankete 
študentov o pedagoškem delu, izvedena je bila tudi pilotska študija spremenjene 
ankete. Nosilci pri predmetih oz. odgovorne osebe so tudi to leto podali poročila s 
predlogi za izboljšanje kakovosti. Pri vseh aktivnostih imajo možnost aktivnega 
vključevanja tudi študenti.  
 
 
IZOBRAŽEVANJE – ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 

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. V skladu s 
priporočili je bila opravljena določena prenova z nastankom interdisciplinarnih 
predmetov (za predmete z majhnim številom kreditov), pripravljajo se spremembe v 
smislu zmanjševanja ur predavanj in povečevanja ur vaj, horizontalna in vertikalna 
integracija predmetov in uvedba novega predmeta (primerljivost s programi drugih 
evropskih fakultet).  

V šolskem letu 2006/2007 se je prva generacija študentov vpisala v tretji letnik 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) in naslednja generacija na 
podiplomski univerzitetni znanstveni program Biomedicinska tehnologija (doktorski 
študij)(skupno število vpisanih 70). Število novo vpisanih v prvi letnik dodiplomskega 
študija (101) je nekoliko višje kot v preteklih šolskih letih, predvsem na račun več 



vpisanih tujih študentov oz. vpisanih naknadno s prvo prijavo. Znatno se je povečalo 
število prijavljenih kandidatov za študij (238), pri čemer je bilo potrebno za sprejem na 
študij tudi višje število točk (86,35), ki je hkrati med najvišjimi potrebnimi za študij v 
Republiki Sloveniji.  

Prehodnost v drugi oz. tretji letnik dodiplomskega študija je ostala na 
podobnem nivoju kot v preteklih letih (94% oz. 77%). Povprečna ocena v prvem 
letniku ne odstopa bistveno od prejšnjega leta. 

Na podiplomskem doktorskem študiju sta bila promovirana dva doktorja 
znanosti. 

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, v teku so priprave za elektronsko obliko 
študija. 

 
 

ZNANSTVENO – RAZISKOVALNA IN STROKOVNA DEJAVNOST 
 

Znanstveno - raziskovalno in razvojno delo je v veliki meri še vedno vezano na 
Univerzitetni klinični center Maribor, kjer poteka večina kliničnih projektov. V tem 
šolskem letu je bolnišnica pridobila naziv Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, 
kar pomeni najvišjo možno raven povezanosti študijske in klinične dejavnosti in s tem 
povezanosti z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru. Nujna je nadaljnja krepitev 
sodelovanja in medsebojne povezanosti.  

Počasi se veča število raziskovalnih projektov, predvsem v okviru predkliničnih 
inštitutov, ustanovljene so štiri raziskovalne skupine, organizirani so sestanki 
raziskovalcev med različnimi ustanovami in predstavljeni aktivni projekti s poskusi 
povezav. V povezavi s knjižnicama se zbirajo podatki o bibliografskih enotah, število 
objav in aktivnosti narašča, ostajajo razmišljanja o vključitvi zabeležbe MF UM na 
objavljena dela pedagoškega osebja.  

 
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI TER ZNANSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI 
 
 Z nadaljevanjem študijskega procesa in vpisom študentov v tretji letnik se je 
povečalo število pedagoškega ter tudi ostalega osebja na MF UM, izdelana je bila 
sistematizacija delovnih mest za prve štiri letnike. Potrjeni so bili nosilci predmetov ter 
predstojniki kateder. Postopki izbire, imenovanj in napredovanj se izvajajo v skladu z 
zakonodajo in merili ob skrbnem delu habilitacijske komisije. Število imenovanj se 
povečuje. Ponekod ostajajo problemi predvsem s premajhnim številom 
demonstratorjev oz. tutorjev pri pouku kot je PBL (Problem Based Learning), ki je sicer 
dobro sprejeta oblika pouka. 

Povečuje se število gostujočih profesorjev na MF UM, vzpodbuja se 
mednarodna izmenjava, tako tudi naši učitelji vse več gostujejo na drugih 
medicinskih fakultetah. 

Ob dnevu MF UM so bila podeljena priznanja zaslužnim gostujočim 
profesorjem.  
 
 
 
 
 



ŠTUDENTI 
 

V okviru promocije študija je bil predstavljen program študija medicine na 
informativnih dnevih na več srednjih šolah.  

Študentski svet je aktivno sodeloval pri aktivnostih v okviru MF UM. Podal je 
mnenje študentov v habilitacijskih postopkih, organiziral športne projekte in srečanja, 
koncerte, zelo aktiven je pri urejanju spletnih strani, odmevne so bile akcije proti 
odvisnosti, o promociji zdravja, omejevanju porabe tobačnih izdelkov ipd.. Zelo 
aktiven je akademski pevski zbor. Nadaljujejo se aktivnosti mednarodnega 
sodelovanja študentov, prvi štirje študenti so odšli na mednarodno izmenjavo v okviru 
programa Socrates Erasmus. Študenti so podali tudi predloge za izboljšanje 
študijskega procesa in aktivno sodelovali pri Komisiji za prenovo dodiplomskega 
študijskega programa. Študentska pobuda je zagon izbirnega predmeta (Medicina 
in šport) s promocijo in pripravo dokumentov za akreditacijo pri Svetu RS za visoko 
šolstvo. 

Razpisane so bile teme raziskovalnih nalog za študente; štirim študentom je bila 
podeljena zlata, srebrna in bronasta dekanova nagrada.  

V tem šolskem letu sta bili podeljeni novi štipendiji sklada dr. Janka Držečnika 
študentoma Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. 

 
 

PROSTORI, OPREMA ZA IZOBRAŽEVALNO, ZNANSTVENORAZISKOVALNO, UMETNIŠKO IN 
STROKOVNO DEJAVNOST, KNJIŽNICA 
 

Večina pouka še vedno poteka v prostorih, kjer je tudi sedež Univerze v 
Mariboru in uprava MF UM. Prostorske možnosti in oprema so se izboljšale z izgradnjo 
Laboratorijskega centra na Magdalenskem trgu in Inštituta za fiziologijo ter Inštituta 
za anatomijo s histologijo, kljub temu ostajajo želje po 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…), se pa njena količina povečuje. Skupine pri pouku 
so ponekod zelo velike, zato velja razmisliti o možnostih povečanja števila skupin oz. 
aktivnejši obliki pouka ob ustrezni opremljenosti in prostorskih možnostih. 

Število enot v knjižnici MF UM se je povečalo, prehaja se na prijazen način 
prostega pristopa do učnega gradiva, ob izdatnih priporočilih študentov. Vse več 
gradiva je dostopnega tudi preko elektronskih medijev. V povezavi s UKC še naprej 
redno izhaja Medicinski mesečnik (indeksirana revija), ki vsebuje gradivo za študente. 

Aktivnosti za izgradnjo nove stavbe Medicinske fakultete UM so bile v tem 
šolskem letu zelo intenzivne in ob podpori ustreznih mestnih in republiških oz. vladnih 
institucij je gradnja v zelo bližnji prihodnosti vse bolj realna. S tem bi se bistveno 
izboljšali pogoji za delo, še posebej z neposredno povezavo z Univerzitetnim kliničnim 
centrom Maribor – učno bazo. 

 
 
FINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNE OZ. ŠTUDIJSKE, ZNANSTVENO RAZISKOVALNE, 
UMETNIŠKE IN STROKOVNE DEJAVNOSTI 
 
 Poleg rednega financiranja s strani države se zbirajo sredstva tudi preko 
konzorcija in donacij. Poslovanje MF UM je stabilno in gospodarno, ves čas se 
intenzivno nabavlja medicinska in laboratorijska oprema za študij in zagon novih 



dejavnosti. Administrativne in pravne postopke te nabave izvaja ustanovljeno 
podjetje za javna naročila. Sredstva prinašajo tudi raziskovalni projekti in programi. 
 
 
SODELOVANJE Z DRUŽBENIM OKOLJEM 
 

MF UM tesno sodeluje z UKC MB in v povezavi z drugimi bolnišnicami v regiji. 
Povezave so vzpostavljene z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, nadaljuje se 
povezovanje tudi z drugimi medicinskimi fakultetami po svetu. Tako so že podpisane 
pogodbe o sodelovanju z osmimi drugimi fakultetami, tik pred realizacijo oz. v 
pripravi so pogodbe o sodelovanju še s šestimi drugimi ustanovami po svetu. 

MF UM aktivno sodeluje v 6. okvirnem programu EU (MedResIn) z namenom 
vzpodbujanja mednarodnega sodelovanja, izmenjave in raziskovanja na področju 
biomedicinskih raziskav med državami EU in JV Evrope. 

MF UM je tesno vpeta v delovanje Univerze v Mariboru. Pomembno je tudi 
sodelovanje z lokalnimi (mestnimi) strukturami, kar se trenutno še posebej kaže na 
področju izgradnje nove stavbe Medicinske fakultete UM. 
 
 

 
           Predsednik komisije 

       Doc. dr. Andrej Čretnik, dr. med., l. r. 
 


