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Spoštovane študentke in  študentje 2. letnika enovitega magistrskega študijskega programa 
Dentalna medicina v štud. letu 2022/2023 

 
Obveščamo vas, da bo pričetek pedagoškega procesa v ponedeljek, 3. oktobra 2022, ob 8.00 v 
predavalnici 2N2 na Medicinsk1 fakulteti UM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor.  
 
Predavanja se pričnejo po objavljenem e-urniku na spletni strani MF UM, razen pri predmetih: 

• Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija: predavanja se pričnejo  12. 10. 2022 (po 
e-urniku - datumskem razporedu); 

• Javno zdravje in profesionalno sodelovanje: predavanja se pričnejo 13. 10. 2022 (po e- urniku 
– datumskem razporedu). 
 

Seminarji se pričnejo po objavljenem e-urniku na spletni strani MF UM, razen pri predmetih: 

• Morfologija zob: seminarji se pričnejo 9. 12. 2022  (po e-urniku - datumskem razporedu); 

• Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija: seminarji se pričnejo 12. 10. 2022 (po e-
urniku - datumskem razporedu); 

• Javno zdravje in profesionalno sodelovanje: seminarji se pričnejo 24. 11. 2022 (po e-urniku – 
datumskem razporedu). 
 

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

• Morfologija zob: vaje se pričnejo 14. 20. 2022 (po e-urniku - datumskem razporedu); 

• Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija: vaje se pričnejo 10. 10. 2022 (po e-
urniku - datumskem razporedu); 

• Javno zdravje in profesionalno sodelovanje: vaje se pričnejo 12. 1. 2023 (po e-urniku - 
datumskem razporedu). 

 
Pričetek izvedbe izbirnih predmetov v zimskem semestru bo predvidoma tretji teden v mesecu 
oktobru.  
Določeni izbirni predmeti se v študijskem letu 2022/23 ne bodo izvajali, ker je bilo premalo 
prijavljenih študentov (minimum je 6), 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.                                     Vesna Rauter 
                                                                                                                                                       Vlasta Pisanec 
                                                                                                                                                       Simona Skornšek 
Maribor, 30. 9. 2022                                                                                                 


