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Medicinska fakulteta je ena izmed ustanovnih članic 
Univerze v Ljubljani. Generacije zdravnikov in 
zobozdravnikov, ki predstavljajo steber slovenskega 
zdravstvenega sistema, in številni ugledni zdravniki v 
tujini so diplomanti naše fakultete. 
Na fakulteti izvajamo dva programa: Medicina in 
Dentalna medicina, ki trajata šest let. Študenti pridejo 
v stik z bolnikom že v prvem letniku, ko je več 
poudarka na teoretičnih osnovah medicine, kasneje pa 
je kliničnega dela vse več. Študenti lahko izbirajo med 
številnimi izbirnimi predmeti, del pouka pa lahko 
opravijo tudi v tujini v okviru mednarodne izmenjave. 
Smo odprti v svet, saj na akademskem in raziskovalnem 
področju sodelujemo z več kot sto najuglednejšimi 
medicinskimi fakultetami in univerzami.
Po končanem študiju diplomanti nadaljujejo svojo 
kariero kot specializanti na katerem koli od področij 
medicine ali pa nadaljujejo študij in postanejo doktorji 
znanosti. Obe karierni poti se ne izključujeta. 
Vizija fakultete je razvijati odličnost na izobraževalnem, 
raziskovalnem in strokovnem področju. Želimo 
prispevati k ugledu medicine kot stroke in medicinskih 
znanosti in tako prispevati k napredku Slovenije ter 
človeštva.   
Primerjave znanja naših študentov s tistimi iz tujine, 
velik interes za mednarodno mobilnost in uspehi naših 
znanstvenikov so dokaz, da sodimo med najboljše 
medicinske fakultete. Ta položaj želimo obdržati tudi 
v prihodnje.

prof. dr. Igor Švab, dr. med.
dekan UL Medicinske fakultete
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Dolgoletna tradicija

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF) je bila ustanovljena leta 
1919 in tako kot uveljavljena in najstarejša izobraževalna inštitucija na področju 
medicine in dentalne medicine v Sloveniji deluje že polnih 100 let. 

Svoje prvo stoletje delovanja je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 
obeležila v maju 2019 na slavnostni prireditvi z naslovom Nemogoče telo v 
Cankarjevem domu. Na prireditvi, katere častni pokrovitelj in častni govornik 
je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, je sodelovalo sto zdravnikov, 
zobozdravnikov, študentov, učiteljev in zaposlenih. Program slavnostne 
akademije sta obogatila priložnostni fakultetni simfonični orkester in pevski 
zbor.

Akademsko in strokovno osebje je v stoletju delovanja Medicinske fakultete 
izobrazilo preko deset tisoč diplomantov - doktorjev in doktoric medicine 
oziroma dentalne medicine, ki že desetletja skrbijo za zdravje ter strokovni in 
znanstveni razvoj medicinske vede na Slovenskem. Naše poslanstvo je soustvarjati 
svet, v katerem bodo vrhunsko usposobljeni zdravniki in zobozdravniki ne le 
zdravili, ampak tudi ustvarjali bolj zdravo okolje in celotno družbo. 

Z uglednimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki že stoletje razvijamo 
biomedicinsko znanost in vrhunske zdravstvene storitve. Svoje poslanstvo 
uresničujemo z mednarodno odprtostjo, spodbujanjem odličnosti, z visokimi 
etičnimi standardi ter skrbjo za dobre razvojne in delovne pogoje in socialno 
varnost zaposlenih.

Kot najstarejša in mednarodno priznana ter uveljavljena visokošolska 
izobraževalna in znanstvenoraziskovalna organizacija na področju medicine, 
dentalne medicine in biomedicinskih znanosti v Sloveniji si Medicinska fakulteta 
Univerze v Ljubljani prizadeva, da bo tudi v prihodnje uspešno akademsko, 
znanstveno in strokovno sodelovala z deležniki v domačem in mednarodnem 
okolju.

Z znanjem in predanostjo ustvarjamo 
zdravo prihodnost
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Medicinska fakulteta v številkah
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Študenti
Število študentov, ki so do leta 2019 zaključili študij na UL MF:
  
 diplomanti medicine

 diplomanti dentalne medicine

 magistri znanosti

 doktorji znanosti

Mednarodna mobilnost
Število študentov UL MF na študijskem obisku v tujini (2018/2019):
 
 Erasmus+ študijska izmenjava
 

 Erasmus+ praktično usposabljanje
 

 drugi programi

Število tujih študentov na študijskem obisku na UL MF (2018/2019):
 
 Erasmus+ študijska izmenjava
 

 Erasmus+ praktično usposabljanje
 

 drugi programi

8809

2269

1079

1724

50

43

185

113

42

179
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Enoviti magistrski študijski 
program Medicina
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Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program II. stopnje Medicina traja 6 let 
(12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Vsak letnik študija obsega 
60 kreditnih točk, od katerih 54 kreditnih točk predstavljajo obvezne vsebine 
(obvezni predmeti), 6 kreditnih točk pa predstavljajo izbirne vsebine (izbirni 
predmeti).

V času študija študent pridobi za medicino specifične kompetence:
• znanje o molekularni osnovi in mehanizmih normalnega in patološkega 

delovanja človeškega organizma,
• znanje o normalni in patološki strukturi na ravni celice in človeka,
• poznavanje osnovnih bioloških, vedenjskih in socialnih dejavnikov zdravja 

in razvoja bolezni,
• razumevanje mesta in vloge medicine v družbi,
• veščino sporazumevanja z bolnikom,
• poznavanje metod obravnavanja javnozdravstvenih problemov,
• poznavanje osnovnih principov nege bolnika,
• sposobnost pregledovanja bolnika,
• poznavanje vloge okolja v nastanku in razvoju bolezni,
• razumevanje bolezenskih stanj, njihovih znakov in simptomov,
• poznavanje vloge življenjskega sloga pri nastanku in razvoju bolezni,
• poznavanje diagnostike bolezni in njihovega zdravljenja,
• poznavanje preprečevanja bolezni in njeni rehabilitaciji,
• integriranje znanj in veščin na konkretnem delu ob bolniku v bolnišnici, 

ambulanti in na domu,
• znanstvenoraziskovalno delo na področju medicine.

Pridobljene kompetence diplomantu omogočijo izvajanje strokovnih del in 
nalog na področju medicine in nadaljnjo strokovno izpopolnjevanje v okviru 
specializacije in/ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji (3. stopnja). 

Diplomant programa pridobi naziv doktor medicine/doktorica medicine (dr. 
med.).



Enoviti magistrski študijski 
program Dentalna medicina
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Enoviti magistrski študijski (EMŠ) program II. stopnje Dentalna medicina traja 
6 let (12 semestrov) in obsega skupaj 360 kreditnih točk. Vsak letnik študija 
obsega 60 kreditnih točk, od katerih 54 kreditnih točk predstavljajo obvezne 
vsebine (obvezni predmeti), 6 kreditnih točk pa predstavljajo izbirne vsebine 
(izbirni predmeti).

V času klinično naravnanega študija študent pridobi za dentalno medicino 
specifične kompetence:
• sposobnost uporabe temeljnih bioloških, medicinskih, strokovnih in 

kliničnih znanj v praksi,
• reševanje problemov, postavljanje diagnoz, izvedbo zdravljenja bolezni zob, 

ustne votline in orofacialnega sistema na osnovi z dokazi podprtih dejstev,
• poznavanje preventivnih in vzgojnih ukrepov za boljše ustno zdravje 

posameznika in skupnosti,
• varno in uspešno celostno obravnavo pacientov s poudarkom na preventivi,
• profesionalni odnos in obnašanje, komunikacijo, timsko delo,
• sodelovanje z zdravniki drugih specialnosti, kar spodbuja tudi tesna 

povezanost študija dentalne medicine in medicine,
• znanstvenoraziskovalno delo na področju dentalne medicine.

Te kompetence diplomantu omogočijo izvajanje strokovnih del in nalog na 
področju dentalne medicine, hkrati pa mu omogočijo nadaljnjo strokovno 
izpopolnjevanje v okviru specializacije in/ali nadaljevanje študija na doktorski 
stopnji (3. stopnja). 

Diplomant programa pridobi naziv doktor dentalne medicine/doktorica 
dentalne medicine (dr. dent. med.).



Potek, organizacija in trajanje 
študija
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Študij medicine oziroma dentalne medicine traja 12 semestrov (6 let) in za 
večino diplomantov predstavlja prvi in najpomembnejši korak na njihovi 
karierni poti. Poudariti je treba, da zaključek študija medicine oziroma dentalne 
medicine diplomantu še ne dodeli nacionalne poklicne kvalifikacije zdravnik 
oziroma zobozdravnik.

Diplomanti EMŠ programa Medicina v skladu z veljavnimi predpisi po 
zaključku študija nadaljujejo usposabljanje za delo v okviru 6–mesečnega 
obveznega dela sekundariata, ki se zaključi s strokovnim izpitom. Z uspešno 
opravljenim strokovnim izpitom diplomanti pridobijo nacionalno poklicno 
kvalifikacijo zdravnik. Za delo na različnih kliničnih področjih je obvezno 
nadaljnje usposabljanje - specializacija, ki traja od 4 do 6 let. Pogoje za vključitev 
v programe specializacij določa Zdravniška zbornica Slovenije. 

Diplomanti EMŠ programa Dentalna medicina morajo za opravljanje kliničnega 
dela opraviti enoletno pripravništvo, ki se zaključi s strokovnim izpitom. Za 
delo zobozdravnika specializacija ni potrebna. Specializacija je potrebna le za 
nekatera specialistična področja dentalne medicine.

Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije zdravnik ali zobozdravnik omogoča 
nadaljnje izobraževanje in poklicno usposabljanje v kateri koli državi Evropske 
unije. S pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Evropski uniji 
priznana tudi izobrazba doktorja medicine in dentalne medicine. 

Diplomanti naše fakultete so zelo dobro zaposljivi. Večina diplomantov svoje 
izobraževanje nadaljuje na kliničnih področjih, lahko pa tudi na številnih drugih 
področjih, kot so: akademsko, znanstvenoraziskovalno, javnozdravstveno ali 
upravljalno.

Študijsko leto obsega 30 tednov organiziranih oblik študija. Študijska programa 
Medicina in Dentalna medicina sta v 1. in 2. letniku podobna, v 3. letniku se 
programa pričneta bistveneje razlikovati. V prvih 3 letnikih študija glavnino 
predmetov predstavljajo temeljni medicinski predmeti - predklinični del 
študija, ki je pomembna osnova za klinični del. Študijska programa Medicina in 
Dentalna medicina se v kliničnem delu (4., 5. in 6. letnik) bistveno razlikujeta. 
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Predmetnik obeh študijskih programov vključuje obvezne in izbirne predmete 
in je objavljen na spletni strani Medicinske fakultete (mf.uni-lj.si/o-studiju). 
Izbirni predmeti predstavljajo desetino (6 kreditnih točk po ECTS) obveznosti 
vsakega letnika. Predmeti se izvajajo v obliki predavanj, laboratorijskih vaj, 
kliničnih vaj, seminarjev, ki vključujejo problemsko naravnan pouk in druge 
sodobne oblike študija, ter samostojni študij.

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani posveča veliko pozornosti tudi 
kakovosti študija. Kakovost študija spremlja s številnimi mehanizmi, med 
katerimi je zelo pomembno anketiranje študentov o vseh predmetih in pedagoških 
delavcih Medicinske fakultete, na podlagi katerih fakulteta in študentski svet 
pripravita ustrezne analize, ki služijo kot podlaga za načrtovanje nadaljnjih 
korakov razvoja študijskega programa in fakultete. Fakulteta v okviru univerze 
izvaja študentske ankete, v okviru študentskega sveta pa še ankete študentskega 
sveta. Fakulteta zagotavlja kakovost študija tudi z drugimi mehanizmi, kot so 
redne akreditacije in samoevalvacije.

obvezni del sekundariata
(6 mesecev)

EMŠ Medicina
(6 let)

specializacija
(4-6 let)

samostojno delo

pripravništvo
(1 leto)

EMŠ Dentalna medicina
(6 let)

specializacijasamostojno 
delo

strokovni izpit strokovni izpit



Vpis na UL Medicinsko fakulteto
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Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe Univerze 
v Ljubljani je vsako leto objavljen 1. februarja za prihodnje študijsko leto. 
Kandidati se prijavijo za vpis v skladu z roki in na način, ki je določen v Razpisu 
za vpis na spletnem portalu eVŠ. Prijavno-sprejemni postopek vodi in izvaja 
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani.
V enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina se 
lahko vpiše:
a. kdor je opravil maturo,
b. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni 
B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim 
potrdilom. Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno 
maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika, 
zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni 
izpitni center.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati 
iz točke a. izbrani glede na:
• 35 % točk: splošni uspeh pri splošni maturi,
• 20 % točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku,
• 45 % točk: uspeh pri posameznih predmetih splošne mature: matematika, 

tuji jezik in naravoslovni predmet (biologija ali fizika ali kemija);
iz točke b. pa glede na:
• 35 % točk: splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
• 20 % točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku,
• 45 % točk: uspeh iz matematike ali tujega jezika pri zaključnem izpitu ter 

uspeh iz enega od naravoslovnih predmetov (fizike, kemije ali biologije) 
pri zaključnem izpitu ali v zadnjem letniku srednje šole, ko se je predmet 
predaval.

Za vpis na Medicinsko fakulteto je praviloma vsako leto sprejet sklep o omejitvi 
vpisa, kandidat mora za vpis v EMŠ program Medicina načeloma doseči okoli 
90 točk, za vpis v EMŠ program Dentalna medicina pa okoli 89 točk.
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Mednarodne izmenjave

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani aktivno sodeluje s številnimi 
priznanimi ustanovami v tujini. Prav zato svojim študentom in zaposlenim 
omogoča številne možnosti mednarodnih študijskih izmenjav in usposabljanj 
na partnerskih univerzah v Evropski uniji in svetu. 

Največ mednarodne mobilnosti poteka v okviru programa Erasmus+, ki se je z 
leti s področja držav Evropske unije razširil po celem svetu. Aktivnosti programa 
Erasmus+ so na voljo študentom in zaposlenim. 

Poleg tega najbolj razširjenega programa mobilnosti lahko študenti Medicinske 
fakultete mednarodne izmenjave opravljajo tudi na podlagi sklenjenih 
bilateralnih sporazumov z drugimi partnerskimi inštitucijami v drugih državah 
po svetu.

Obveznosti, ki so opravljene v sklopu organiziranih mednarodnih mobilnosti, 
so uradno priznane v obliki rednih in dodatnih študijskih obveznosti na 
Medicinski fakulteti. 

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, 
mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, 
visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

Na študijsko izmenjavo ali usposabljanje v tujino se preko različnih tipov 
mobilnosti vsako leto odpravi okoli 230 študentov. Veliko tujih študentov pa se 
odloči tudi za študij pri nas. Prav to ustvarja primeren mednarodni akademski 
prostor, ki omogoča pretok idej, znanja in izkušenj.
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Organizacija UL Medicinske 
fakultete
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Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani vodi, zastopa in predstavlja dekan 
prof. dr. Igor Švab, dr. med. 

Medicinska fakulteta je organizacijsko razdeljena na:
• Oddelek za EMŠ program Medicina, ki ga vodi prodekan prof. dr. Tomaž 

Marš, dr. med., univ. dipl. biol.,
• Oddelek za EMŠ program Dentalna medicina, ki ga vodi prodekanja prof. 

dr. Janja Jan, dr. dent. med.,
• Oddelek za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno in razvojno 

dejavnost, ki ga vodi prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. in
• Oddelek za strokovno zdravstveno dejavnost, ki ga vodi prodekan izr. prof. 

dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Tajnik UL MF je Urška Klakočar, univ. dipl. prav.

Organi Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so dekan (in prodekani), 
senat, upravni odbor, študentski svet, akademski zbor in kuratorij Oražnove 
zapuščine.

Pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na UL MF poteka v okviru kateder in 
inštitutov. Katedre so temeljne organizacijske enote za klinično pedagoško delo 
in znanstvenoraziskovalno delo. Katedre s svojim delovanjem skrbijo tudi za 
razvoj kliničnih strok in področij. Inštituti pa so temeljne organizacijske enote za 
predklinično pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo. Znanstvenoraziskovalni 
centri opravljajo aktivnosti na določenem metodološkem ali znanstvenem 
področju.

Strokovno zdravstveno dejavnost opravljajo Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno medicino, Inštitut za 
anatomijo, Center za baromedicino in Center za klinično fiziologijo.



Študentski svet UL Medicinske 
fakultete
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Študentski svet UL MF je organ Medicinske fakultete, v okviru katerega 
študenti sodelujejo z vodstvom fakultete. Študentski svet je uradni predstavnik 
vseh študentov UL MF, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo 
in drugimi organizacijami. Študentski svet opravlja naloge, ki so določene z 
Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o 
organizaciji in delovanju UL MF ter drugimi akti. Študentski svet pomembno 
prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete.

Naloge študentskega sveta tako obsegajo skrb za kakovost študija, oblikovanje 
mnenj o pedagoškem delu učiteljev in asistentov v postopku izvolitve v naziv, 
skrb za izpolnjevanje študentskih anket, analiza študentskih anket in anket 
študentskega sveta, imenovanje članov komisij, organov in drugih delovnih 
teles UL MF in UL, sodelovanje pri oblikovanju izobraževalne in zdravstvene 
politike, spodbujanje kritičnega mišljenja med študenti, skrb za izvajanje 
Kodeksa študentov UL MF, ozaveščanje študentov o odgovornosti do kolegov 
iz vrst študentov, pedagogov in ostalih zaposlenih na UL MF, UL in do družbe, 
podpora študentom pri njihovih nadaljnjih kariernih odločitvah, sofinanciranje 
aktivnosti študentov oziroma društev študentov UL MF itd.

Študentski svet UL MF sestavlja 13 svetnikov - 8 svetnikov EMŠ programa 
Medicina in 5 svetnikov EMŠ programa Dentalna medicina. 

Delo študentskega sveta vodi predsednica Anka Uršič, nadomešča pa jo 
podpredsednik Klemen Petek.

           mf.uni-lj.si/ssulmf          

           
           studentski.svet@mf.uni-lj.si

           Študentski svet UL MF

           ssulmf



Podpora študentom
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Medicinska fakulteta nudi študentom več vrst podpore, ki študentom olajša 
prehod s srednje šole na fakulteto in sam študij. Posebno učinkovito in 
priljubljeno je uvajalno študentsko tutorstvo. Vsakemu novemu študentu je 
ob začetku študijskega leta dodeljen študent višjega letnika - študent tutor, ki 
študenta 1. letnika vodi skozi študij v 1. letniku. 

Poleg uvajalnega študentskega tutorstva medicinska fakulteta izvaja tudi druge 
oblike tutorstva, kot so učiteljsko tutorstvo, tutorstvo za tuje študente, tutorstvo 
za informacijske vire in predmetno tutorstvo.

Pri reševanju morebitnih težav in prošenj študentov imata pomembno vlogo 
Referat za dodiplomske študente UL MF in Komisija za študentska vprašanja 
UL MF (KŠV UL MF), ki obravnava prošnje študentov, povezane s študijem ali 
študentskim statusom. 

Študenti tekom študija z vodstvom fakultete in organizacijskimi enotami 
komunicirajo preko svojega predstavnika letnika in študentskega sveta. 
Študentski svet je edini predstavnik vseh študentov Medicinske fakultete, ki 
zastopa interese študentov in ima pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti 
študija.

Medicinska fakulteta študentom ob izpolnjevanju ustreznih pogojev omogoča 
tudi brezplačno bivanje v Oražnovem dijaškem domu. 
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Na raziskovalnem delu temelji vsa medicinska znanost in prihodnost našega 
poklica, zato Medicinska fakulteta študente že v predkliničnem delu študija 
usmerja v raziskovalno delo. Študentsko raziskovalno delo poteka predvsem 
v višjih letnikih v okviru Prešernovih raziskovalnih nalog. Študenti se že med 
samim študijem srečujejo s svojimi učitelji, ki so vrhunski raziskovalci in 
znanstveniki, ter se že tako seznanijo z načeli raziskovanja in razumejo njegov 
pomen.

Na UL Medicinski fakulteti se izvaja tudi Interdisciplinarni doktorski študijski 
program Biomedicina, ki študente na tretji stopnji izobražuje na različnih 
znanstvenih področjih.

Znanstvenoraziskovalni dosežki v letu 2019:
 
 izvirni znanstveni članki
 

 pregledni znanstveni članki
 

 patenti
 

 monografije in poglavja

Znanstvenoraziskovalni programi in projekti v letu 2019:
 
 raziskovalni projekti ARRS
 

 raziskovalni programi
 

 infrastrukturni programi
 

 mladi raziskovalci ARRS

270

71

8

20

55

20

3

51
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Obštudijska dejavnost

Študenti vseh znanj in kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo 
bodočega zdravnika, ne pridobijo zgolj v okviru študijskega programa, ampak 
so za kakovosten osebni in akademski razvoj pomembne tudi obštudijske 
dejavnosti. Obštudijske dejavnosti pomembno nadgradijo znanje in prispevajo 
k profesionalnemu in osebnostnemu razvoju bodočega zdravnika. Ker se 
medicinska fakulteta zaveda pomena obštudijskih dejavnosti, aktivno podpira 
obštudijsko dejavnost študentov. 

Študenti medicinske fakultete aktivno sodelujejo v obštudijskih dejavnostih, ki 
večinoma potekajo v okviru študentskih društev - Društvo študentov medicine 
Slovenije (DŠMS), Društvo za mednarodno dejavnost študentov stomatologije 
(SiDSIC), Društvo Medicinski razgledi itd.

Obštudijska dejavnost študentov je zelo razvita in je organizirana v obliki številnih 
aktivnosti na javnozdravstvenem, medicinsko-izobraževalnem, kulturnem in 
športnem področju. V okviru društev delujejo številni projekti, kot so projekt 
Misli na srce, projekt Virus, projekt V odsevu, projekt Zobek, dramska skupina 
Kortekst, Kitarski orkester itd.

Posebno pozornost gre nameniti najpomembnejšemu družabnemu dogodku 
študentov s podporo UL MF - vsakoletnemu tradicionalnemu koncertu 
študentov medicine. V letu 2020 bo koncert organiziran že štirinajstič. Na 
koncertu se predstavijo glasbeni umetniki UL Medicinske fakultete, ki vsako 
leto dokažejo, da ima naša fakulteta ogromen potencial tudi na glasbenem 
področju.

Več informacij o priključitvi študentskim projektom bo na voljo ob sprejemu 
novih študentov fakultete ob pričetku novega študijskega leta. 
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Dodatne informacije

Informacije v brošuri so informativne narave. 

Nadaljnje informacije so na voljo na spletni strani UL MF in pri Službi za 
študentske zadeve UL MF: 

           mf.uni-lj.si

           
           referat@mf.uni-lj.si

Najdete nas tudi na:

           UL Medicinska fakulteta

           ulmedicinskafakulteta      
 



Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
www.mf.uni-lj.si
dekanat@mf.uni-lj.si
+386 1 543 7700

Z znanjem in predanostjo 
ustvarjamo zdravo prihodnost

Scientia et studio ad futurum sanum


