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Spoštovane študentke in  študentje 2. letnika                                                                                         
enovitega magistrskega študijskega programa Splošna medicina v štud. letu 2020/2021 

 

Obveščamo vas, da bo pričetek pedagoškega procesa v petek, 2. oktobra 2020 v skupinah po urniku 
oziroma datumskem razporedu  Medicinske fakultete UM, Taborska ulica 8.  

 
Predavanja pri vseh predmetih se pričnejo po objavljenem urniku na spletni strani MF UM. 
 
Seminarji se pričnejo  po objavljenem urniku na spletni strani MF UM, razen pri naslednjih predmetih: 

 Fiziologija: seminarji se pričnejo 4. 11. in 5. 11. 2020 (po e-urniku oz. datumskem razporedu), 

 Mikrobiologija z imunologijo: seminarji in seminarske vaje se pričnejo v tednu od 5. 10. 2020 
do 9. 10. 2020. 

 Zdravstvena psihologija in komuniciranje: seminarji se pričnejo 20. 11. 2020                                                                    
(po e-urniku oz. datumskem razporedu), 

 Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika: seminarji se pričnejo 26. 10. 2020 
(po e-urniku oz. datumskem razporedu). 

 
Vaje se pričnejo po objavljenem urniku na spletni strani MF UM, razen pri predmetih: 

 Mikrobiologija z imunologijo: vaje se pričnejo v tednu od 2. 11. 2020 do 6. 11. 2020 (po e-
urniku oz. datumskem razporedu). 

 Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika: vaje se pričnejo 5. 10. 2020 (po e-
urniku oz. datumskem razporedu); 

 Zdravstvena psihologija in komuniciranje: vaje se pričnejo 5. 10. 2020                                                                    
(po e-urniku oz. datumskem razporedu). 

 

Določeni izbirni predmeti se v 2020/21 ne bodo izvajali, ker je bilo premalo prijavljenih študentov 
(minimum je 10), zato boste študenti pozvani, da si izbirni predmet menjate – obvestilo o tem bo v 
prihodnjih dneh objavljeno na e - oglasni deski. 

 

 
Želimo vam uspešen pričetek dela in vas prijazno pozdravljamo. 

                                                                                                                             
 
  
Maribor, 30. 9. 2020                                                                                                              Vesna Rauter 


