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OBVESTILO 
študentom 6. letnika v študijskem letu 2022/2023 

Obveščamo vas, da bo pričetek pedagoškega procesa skladno z urnikom v ponedeljek, 3. oktobra 2022. 
 
Predavanja, seminarji in vaje se pri vseh predmetih pričnejo skladno z e-urnikom in datumskimi 
razporedi, objavljenimi na spletni strani  MF UM (https://www.wise-tt.com/wtt_um_mf) . 

 

Menjave skupin med posamezniki niso dovoljene. Razpored skupin je objavljen v prilogi – legenda 

skupin.  

 

Ginekologija  in porodništvo – delo ob bolniku;   

1. skupina (od 18.10. 2022 do 4. 11.2022) se 18. 10. 2022 ob 8.15 uri zjutraj zbere v sejni sobi Klinike 
za ginekologijo in perinatologijo – 4. nadstropje vhod pri službi za oskrbo in vzdrževanje), kjer boste 
dobili vse potrebne informacije, vključno z evidenčnim kartončkom za spremljanje praktikuma. Vaša 
kontaktna oseba na kliniki je ga. Andreja Šlag (tel. 321 21 78, e-mail: andreja.slag@ukc-mb.si. 

Ostale skupine sledijo po spodaj objavljenem datumskem razporedu; 

2. skupina (od 14. 11. do 2. 12. 2022) 

3. skupina (od 5. 12. do 23.12.2022) 

4. skupina (od 2. 1.  do 20. 1.2023) 

5. skupina (od 20. 3. do 7. 4. 2023) 

6. skupina (od 22. 5. do 9. 6. 2023) 

Družinska medicina II: prosimo, da si pred prvimi vajami natisnete evidenčni kartonček, ki je objavljen 
na Moodlu. Izbira mentorja za opravljanje vaj v ambulanti (120 ur) bo potekala računalniško po 
predhodnem obvestilu.  
 
Interna medicina - delo ob bolniku, Kirurgija - delo ob bolniku, Pediatrija - delo ob bolniku, 
Ginekologija in porodništvo-delo ob bolniku: prijava na praktikume bo potekala naknadno, po 
predhodnem obvestilu. 
 
Določeni izbirni predmeti se v 2022/23 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. 
 
V UKC Maribor pričakujejo, da boste na klinične vaje prihajali v ustreznih delovnih oblačilih (bela halja, 
maska). 

Želimo vam uspešen začetek študijskega leta in vas prijazno pozdravljamo. 
Simona Skornšek 
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