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Senat UL MF je na 2. redni seji, dne 20. novembra 2017, potrdil Kodeks študentov Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani, ki ga je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, sprejel Študentski svet UL MF

KODEKS ŠTUDENTOV
MEDICINSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
Ta kodeks ni nadomestilo veljavnih zakonov in pravilnikov, ki veljajo na UL Medicinski fakulteti, univerzi,
zdravstvenih ustanovah ali državi, ampak njihovo dopolnilo. Kodeks določa najnižje dopustne standarde
vedenja in ravnanja študentov.
Študenti UL Medicinske fakultete se zavedamo, da so za bodoče zdravnike in zobodzdravnike pomembni
moralna in strokovna integriteta ter spoštovanje pedagoških delavcev, bolnikov in kolegov. Verjamemo,
da je zaradi narave zdravniškega dela treba spoštovati visoka etična načela že v času študija.
Kodeks določa tako pravice kot tudi obveznosti študentov UL Medicinske fakultete.
PRAVICE ŠTUDENTOV
Študenti UL Medicinske fakultete imajo pravico do:
• kakovostnega študijskega programa in pravičnega preverjanja znanja,
• stalnega nadzora nad pedagoškimi delavci - predvsem v obliki mnenj študentskega sveta in
študentskih anket,
• primerljivosti izpitov in izpraševalcev pri preverjanju znanja,
• popolnega vpogleda v pisna preverjanja znanja in pritožbo nad ocenjevanjem,
• podaje predlogov za izboljšave študijskega programa preko študentskega sveta,
• spoštljivega odnosa pedagoških delavcev in aktivnega sodelovanja med učnim procesom brez
obsojanja, žaljenja in diskriminiranja,
• študija v skladu z naprej objavljenimi pravili,
• svobode misli in izražanja ter spoštovanja različnosti,
• poštenega postopka v primeru kršitve kodeksa ali drugih pravilnikov in zagovornika,
• nadomeščanja zamujenih študijskih obveznosti iz opravičljivih razlogov (npr. bolezni, opravljanja
funkcij v okviru fakultetnih in univerzitetnih organov).

1

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
Kodeks opredeljuje odgovorno obnašanje študentov medicine in dentalne medicine. Študenti se morajo
vedno obnašati v skladu s tem kodeksom.
Profesionalno vedenje
Študenti se morajo zavedati pomena profesionalnega vedenja:
1. Upoštevanje pravil fakultete in navodil pedagoških delavcev
Med študijem morajo študenti upoštevati vsa pravila UL Medicinske fakultete, ta kodeks in druge
predpise, ki se nanašajo na delo bodočega zdravnika oziroma zobozdravnika. Upoštevati morajo tudi
nasvete in navodila pedagoških delavcev.
2. Spoštovanje bolnikov in bolnikovih svojcev
Študenti se naj zavedajo izrednega pomena spoštovanja bolnikov in njihovih svojcev, s katerimi bodo
prišli v stik med študijem.
Študenti se zavezujejo, da bodo vse osebne podatke bolnikov med in tudi po študiju obravnavali v skladu
z zahtevano poklicno molčečnostjo.
3. Spoštovanje trupel
Študenti naj cenijo žrtvovanje posameznikov, ki so medicinski znanosti darovali svoje truplo. Do trupel se
naj obnašajo obzirno. Ne bodo jih fotografirali, snemali ali po nepotrebnem poškodovali.
4. Spoštovanje osebja UL Medicinske fakultete in zaposlenih v zdravstvenih ustanovah
Študenti morajo spoštovati pedagoške delavce in druge osebe, od katerih se učijo.
5. Varnost
Pri svojem delu morajo študenti skrbeti za svojo varnost ter varnost bolnikov, kolegov, pedagoških
delavcev in drugega zdravstvenega osebja.
Akademski standardi
1. Preverjanja znanja
Najpomembnejša naloga študentov je pridobivanje znanja in veščin, zato jo naj opravljajo skrbno in
vestno. Vsakršno goljufanje med preverjanji znanja je v nasprotju s tem kodeksom in drugimi pravili.
2. Med študijem
Študenti naj s svojim vedenjem ne motijo študijskega procesa.
3. Raziskovanje
Študenti si naj ne lastijo dosežkov in idej drugih, vedno jih naj citirajo v skladu s pravili. Študenti ne smejo
nepooblaščeno razglašali rezultatov raziskav brez predhodne odobritve vodje raziskave.
Splošna pravila
Vsi ljudje smo enakopravni - ne glede na spol, starost, etnično ali versko pripadnost, spolno usmerjenost,
zdravstveno stanje ali izobrazbo. Tega se morajo študenti medicine in dentalne še posebej zavedati.
Tekom učnega procesa naj bodo študenti odgovorni in kritični, trudijo se naj prisluhniti bolniku in razviti
primeren odnos do medicine.
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1. Skromnost
Ker so študenti z vpisom na fakulteto šele na začetku karierne poti, naj se zavedajo, da je njihovo znanje
omejeno. Bolniki in njihovi svojci morajo vedno vedeti, da so študenti in ne še zdravniki. Študenti ne
smejo dajati strokovnih nasvetov in navodil, ki presegajo njihovo znanje.
2. Ustrezen zunanji izgled in obleka
Z ustreznim videzom morajo študenti poskrbeti za bolnikovo zaupanje in pokazati spoštovanje do
bolnikov, kolegov in pedagoških delavcev.
3. Spoštovanje dostojanstva in integritete posameznika
Vsakršno besedno, telesno ali spolno nadlegovanje bolnikov, kolegov ali pedagoških delavcev je v
nasprotju s tem kodeksom in predstavlja hudo kršitev tega kodeksa.
Zvočno in video snemanje organiziranih oblik pouka je dovoljeno le v soglasju s pedagoškim delavcem, ki
organizirano obliko pouka izvaja.
4. Izražanje stališč v nasprotju z medicinsko etiko in doktrino
Kot bodoči zdravstveni delavci naj študenti spoštujemo ustaljene standarde medicinske etike in doktrine.
5. Bolezen
Študenti se morajo zavedati, da lahko med študijem zbolijo in tako morda vplivajo na varnost in zdravje
bolnikov oziroma kolegov. V primeru bolezni morajo poiskati ustrezno strokovno pomoč.
UVELJAVLJANJE KODEKSA
Študenti so dolžni o dejavnostih, za katere menijo, da so kršitev tega kodeksa, poročati svojemu svetniku
študentskega sveta. Vsi zaposleni o kršitvah tega kodeksa poročajo svetniku letnika, v katerem je študent,
ki je kršil kodeks.
Svetnik skupaj s pedagoškim delavcem, pri katerem je prišlo do kršitve kodeksa, odloči o nadaljnjem
postopku:
•
•

študenta ustno ali pisno opozori o kršitvi tega kodeksa ali
v primeru ponovne ali hujše kršitve: primer sporoči prodekanu, zadolženemu za študijske zadeve.
Prodekan in svetnik študentskega sveta pripravita poročilo o kršitvi in ga posredujeta dekanu. Dekan
in predsednik Študentskega sveta UL MF odločita, ali bo dekan primer predal komisiji, ki je
odgovorna za disciplinsko odgovornost študentov UL MF.

Besedilo tega kodeksa velja za vse študente UL MF. Z vsebino tega kodeksa morajo biti seznanjeni vsi
študenti in zaposleni na UL Medicinski fakulteti. Služba za študentske zadeve UL MF je odgovorna, da
študente seznani z vsebino tega kodeksa v času vpisa v 1. ali višji letnik. Zaposlene z vsebino kodeksa
ustrezno seznani dekanat fakultete.

Anka Uršič
podpredsednica
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete

Klemen Petek
predsednik
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete
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predsednik Senata UL MF
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
dekan
UL Medicinske fakultete
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IZJAVA ŠTUDENTA

Spodaj podpisani študent medicine ali dentalne medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
izjavljam, da sem seznanjen z določili
Kodeksa študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
S svojim podpisom se zavezujem, da bom ta kodeks spoštoval.

__________________________________________________________
ime in priimek študenta, vpisna številka

__________________________________________________________
datum in kraj

__________________________________________________________
podpis
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