Strateški cilji Medicinske fakultete Univerze v Mariboru
• Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa v skladu s potrebami Republike Slovenije po
zdravnikih, povečevanje deleža najboljših in najustreznejših motiviranih študentov iz
Slovenije in tudi tujine.
• Vpeljava, uporaba in analiza naprednih učnih okolij, metod poučevanja in preverjanja
znanja in vzdrževanje pogojev za študij, osredotočen na študenta, z rednim
posodabljanjem glede na mednarodne trende in priporočila agencij.
• Zagotavljanje stabilnega financiranja, v obsegu, ki bo omogočil večji delež redno
zaposlenih predavateljev in sodelavcev in vedno bolj kakovosten program in ki bo
primerljiv z drugo medicinsko fakulteto v Sloveniji in s fakultetami po Evropi.
• Načrtovanje in vpeljava novih študijskih programov s področja medicinskih in
sorodnih ved glede na potrebe stroke in trga (uvedba programov Farmacije in
Dentalne medicine v prihodnjih treh letih, morebitna vpeljava tujejezičnega programa
na dolgi rok).
• Povečevanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev, predvsem s povečanjem
deleža vsebin, ki so na voljo v angleškem jeziku, na ravni predklinike in preko
povečevanja deleža zdravnikov-učiteljev, ki so redno zaposleni.
• Mednarodno konkurenčna znanstvenoraziskovalna aktivnost ter trajnostni, družbeno
odgovoren in kakovosten razvoj znanstvenih ved na predklinični in klinični ravni
• Povečevanje deleža aplikativnih in razvojnih nalog ter sredstev in spodbujanje prenosa
znanj in tehnologij v okolje in na trg, kar je na področju medicine še poseben izziv.
• Spodbujanje akademskih vrednot, delovne etike, pripadnosti in razvoj človeških virov.
• Skrb za celovit strokovni in osebnostni razvoj študentov in zaposlenih, s poudarkom
na vključevanju v aktivnosti, komisije in dogodke na fakulteti, ter s sodelovanjem pri
obštudijskih dejavnostih.
• Neprestani napredek sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja
kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških prioritet in bo v skladu s poslanstvom,
vizijo in vrednotami.
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• Krepitev prepoznavnosti Komisije za ocenjevanje kakovosti MF UM v smeri večje
povezanosti z vodstvom, drugimi komisijami, vsemi zaposlenimi in študenti.
• Spodbujanje delovanja vseh komisij, kateder in inštitutov fakultete, Centra za
izobraževanje, ŠS, DŠMM in sistema tutorstva ter vseh drugih oblik sodelovanja med
študenti in zaposlenimi.
• Sprotno vzdrževanje, razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture in okolice na
fakulteti.
• Ohranjanje stika s študenti-diplomanti, preko sodelovanja z Alumni klubom UM,
vključevanja v podiplomski študij in pedagoškega, strokovnega in raziskovalnega
dela.
• Stalna krepitev odnosov z UKC MB, Zdravstvenim domom Maribor in ostalimi
javnimi in zasebnimi organizacijami v regiji in širše, predvsem na ključnih področjih
delovanja, torej na področju raziskav, strokovnega in pedagoškega dela.
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