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OBVESTILO 
študentom 5. letnika v študijskem letu 2020/2021 

 
 
Obveščamo vas, da bo pričetek pedagoškega procesa v torek, 1. oktobra 2020, po urniku (urniki so 
objavljeni na spletnih straneh fakultete).    
 
Predavanja pri vseh predmetih se pričnejo po objavljenem urniku in datumskem razporedu na spletni 
strani MF UM. 
 
Seminarji se pričnejo po objavljenem urniku in datumskem razporedu na spletni strani MF UM.  
 
Vaje se pričnejo po objavljenem urniku in datumskem razporedu: 
 

Zaradi lažje koordinacije vaj vam posredujemo razvrstitev v skupine. Menjave skupin med 
posamezniki niso dovoljene zaradi vstopa čez COVID točko v UKC Maribor, zato vas prosimo, da to 
tudi upoštevate.  
 

1. skupina (5S1, 5S2, 5S3) 
2. skupina (5S4, 5S5, 5S6) 
3. skupina (5S7, 5S8, 5S9) 
4. skupina (5S10, 5S11, 5S12) 
5. skupina (5S13, 5S14, 5S15) 
6. skupina (5S16, 5S17, 5S18) 
7. skupina (5S19, 5S20, 5S21) 
8. skupina (5S22, 5S23, 5S24) 
 
 

 Dermatovenerologija - vaje se pričnejo 5.10. ob 13. uri na Oddelku za kožne in spolne bolezni 
– skupine po objavljenem datumskem razporedu se zberete na COVID točki v avli Klinike za 
interno medicino, od koder vas bo mentor za vaje pospremil na oddelek. 
 

 Vplivi okolja in zdravje – Maksilofacialna kirurgija - vaje se pričnejo 7. 10. ob 8. uri na ORL 
Oddelku. Skupine po objavljenem datumskem razporedu se zberete na COVID točki v avli 
Klinika za ORL in Oddelka za očesne bolezni, kjer vas bo pričakal mentor za vaje 
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 Ginekologija in porodništvo - vaje se pričnejo 5. 10. ob 8. uri – skupine po objavljenem 
datumskem razporedu se zberete za vaje v Porodnišnici - zraven glavnega vhoda desno in za 
vaje na Ginekologiji - v čakalnici,  kamor vas bodo prišli iskat mentorji za vaje. 
 

 
 

  Vplivi okolja in zdravje - Okoljska medicina - vaje se pričnejo 13. 11. ob 16.30 uri na MF UM 
(predavalnica) - vsi študentje po objavljenem 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 študijskega leta in vas prijazno pozdravljamo. 
 
 
 
 

Simona Skornšek 
02/23 45 835 

 
 


