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Na naslovnici: Nova stavba UL Medicinske fakultete na Vrazovem trgu 2

DOLGOLETNA
TRADICIJA

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je ena izmed petih ustanovnih članic
Univerze v Ljubljani. Ustanovljena je bila leta 1919, sprva kot nepopolna, od leta
1945 pa deluje kot popolna medicinska fakulteta. Kakovostna kadrovska zasedba, ki
jo je ustanova izgradila v stoletju delovanja, je izobrazila več tisoč diplomantov,
doktorjev in doktoric medicine oziroma dentalne medicine, ki že desetletja skrbijo za
zdravje, strokovni in znanstveni razvoj medicinske vede na Slovenskem.
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani v letu 2019 obeležuje 100. obletnico
svojega delovanja in je tako uveljavljena kot najstarejša izobraževalna inštitucija na
področju medicine in dentalne medicine v Sloveniji.
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je mednarodno odprta in priznana
inštitucija, ki v skladu s predpisi države, univerze in fakultete izvaja nacionalni
program visokega šolstva in nacionalne raziskovalne programe na področju
biomedicine. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je skupnost visoko
usposobljenih in izkušenih učiteljev in asistentov predkliničnih in kliničnih strok,
študentov in drugih sodelavcev, ki s skupnimi močmi aktivno oblikujejo kakovosten
in mednarodno uveljavljen študij medicine in dentalne medicine.

Prva stavba nepolpolne Medicinske fakultete - Anatomski inštitut na Zaloški cesti 7
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ŠTUDIJSKA PROGRAMA
MEDICINA IN
DENTALNA MEDICINA
Medicinska fakulteta izvaja enovita magistrska študijska programa II.
stopnje Medicina in Dentalna medicina. Študijska programa trajata 6 let in obsegata
360 kreditnih točk po sistemu ECTS. Po zaključku študija prejme diplomant
naziv doktor medicine (dr. med.) oziroma doktor dentalne medicine (dr. dent. med.),
kar diplomantu omogoča nadaljnje strokovno izobraževanje v okviru
specializacij ali nadaljevanje študija na doktorski stopnji.
Za vpis v prvi letnik EMŠ programa Medicina je razpisanih 150 mest, za vpis v prvi
letnik EMŠ programa Dentalna medicina pa 50.
Za vpis na Medicinsko fakulteto je praviloma vsako leto sprejet sklep o omejitvi
vpisa, kandidat mora za vpis v EMŠ program Medicina doseči vsaj 90-91 točk, za vpis
v EMŠ program Dentalna medicina pa vsaj 89-90 točk.
Vpisni pogoji in vpisna mesta za vpis po merilih za prehode in študij diplomantov so
objavljeni v vsakokratnem razpisu za vpis.

Osrednja stavba UL Medicinske fakultete na Korytkovi 2

VPIS
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 na enovite magistrske študijske programe 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.

Več informacij o prijavnosprejemnem postopku
najdete na spletni strani
Univerze v Ljubljani.
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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.

TRAJANJE
IZOBRAŽEVANJA
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 veljavno zakonodajo po diplomi
nadaljujejo usposabljanje za delo v okviru 6-mesečnega obveznega 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, 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. Za nekatera specialistična področja
dentalne medicine je specializacija potrebna.
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 samodejno priznana
tudi izobrazba doktorja medicine in dentalne medicine.
Diplomanti naše fakultete so dobro zaposljivi, saj se jih večina vključi v program
specializacij. Večina diplomantov svoje izobraževanje nadaljuje na kliničnih področjih,
lahko pa tudi na številnih drugih področjih, kot so: akademsko, znanstvenoraziskovalno, javnozdravstveno ali upravljalno.
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KAKOVOST ŠTUDIJA
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani posveča veliko pozornosti 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, samoevalvacije, delovanje fakultetnih komisij itd.
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ORGANIZACIJA
ŠTUDIJA
Študijska programa medicine in dentalne medicine sta v 1. in 2. letniku podobna, v 3.
letniku se programa pričneta razlikovati. V prvih treh letnikih glavnino predmetov
predstavljajo temeljni medicinski predmeti - predklinični del študija, ki je pomembna
osnova za klinični del študija. Študijska programa se v 4., 5. in 6. letniku razlikujeta.
Vsak letnik študija obsega 60 kreditnih točk, študijsko leto traja 30 tednov.
Predmetnik študijskih programov je objavljen na spletni strani Medicinske
fakultete. Predmeti poleg predavanj, vaj in kliničnih vaj ter seminarjev vključujejo tudi
problemsko naravnan pouk, druge sodobne oblike študija in samostojni študij.
Pomembno prednost predstavlja enoten spletni predmetnik, ki študentu služi kot
enotna vstopna točka za ažurne in točne informacije o vseh predmetih, ki jih izvaja
fakulteta.
Predmetnik študijskega programa vključuje obvezne in izbirne predmete.
Zagotovljena je široka izbirnost, saj izbirni predmeti predstavljajo eno desetino (6
kreditnih točk po ECTS) obveznosti vsakega letnika.

360 KREDITNIH TOČK
10 % IZBIRNIH VSEBIN
12 SEMESTROV
6
LET
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MEDNARODNE
IZMENJAVE
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UL Medicinska fakulteta želi biti na vseh ravneh čim bolj vpeta v mednarodni prostor.
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. Program Erasmus+ je na
razpolago tako študentom kot tudi zaposlenim na Medicinski fakulteti.
Poleg tega najbolj razširjenega programa mobilnosti, lahko študenti Medicinske
fakultete Univerze v Ljubljani 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
vsako leto odpravi okoli 150 študentov.
Veliko tujih študentov pa se odloči za študij pri nas.
Prav to ustvarja primeren mednarodni akademski
prostor, ki omogoča pretok idej, znanja in izkušenj.

POTEK ŠTUDIJA
Študij na UL Medicinski fakulteti poteka v skladu s pravili, ki so objavljena na spletni
strani medicinske fakultete in so usklajena z vsemi predpisi, ki določajo izvajanje
študija.
Študentom vodstvo fakultete ob sprejemu na fakulteto ustrezno predstavi pravila
študija, ki jih je treba poznati za uspešen in učinkovit študij.
Prav resnost in strokovnost sta tisti vrlini, ki kar najbolje opišeta naše študente, zato
se pričakuje, da študenti svoje študijske obveznosti opravljajo redno in v skladu s
pravili.
Študij v predkliničnem delu poteka v zimskem in spomladanskem semestru s tremi
izpitnimi obdobji. V kliničnem delu študija se predmeti povezujejo v sklope, ki
potekajo v štirih rotacijah. Sklopi predmetov se zaključijo z izpitnim tednom. Izpitni
roki so usklajeni s študenti na svetu letnika v oktobru za vsak letnik posebej.
Študij poteka v slovenskem jeziku.
V kliničnem delu študija se študenti lahko vključijo v mednarodno rotacijo, v okviru
katere študij poteka v angleškem jeziku.

Fantom za učenje kliničnih veščin
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ORGANIZIRANOST
UL MF
Organizacijsko je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani razdeljena na:
- Oddelek za EMŠ program Medicina, ki ga vodi prodekan prof. dr. Tomaž Marš;
- Oddelek za EMŠ program Dentalna medicina, ki ga vodi prodekanja
prof. dr. Janja Jan;
- Oddelek za strokovno-zdravstveno dejavnost, ki ga vodi prodekan
izr. prof. dr. Miroslav Petrovec,
- Oddelek za doktorski študij ter znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, ki ga
vodi prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak.
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je notranje organizirana v:
- katedre, inštitute in centre za znanstveno raziskovalno delo,
- tajništvo,
- Centralno medicinsko knjižnico.
Tajništvo medicinske fakultete vodi tajnik fakultete. Tajnik Medicinske fakultete je
Katja Manojlović, univ. dipl. prav.
Medicinska fakulteta ima šest fakultetnih organov, to so dekan, senat, študentski
svet, akademski zbor, upravni odbor in kuratorij Oražnove zapuščine. Fakulteto vodi
dekan.

Dekan UL MF je
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
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ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet je organ UL Medicinske fakultete, v okviru katerega študenti sodelujejo z
vodstvom Medicinske fakultete. 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. Študentski svet imenuje tudi predstavnike študentov v
fakultetnih organih, komisijah ter drugih organizacijah.
Študentski svet UL MF sestavlja 13 svetnikov, ki so hkrati predstavniki letnikov.
Enakomerno sta zastopana oba magistrska študijska programa.
Naloge študentskega sveta obsegajo skrb za kakovost študija, oblikovanje mnenj o
pedagoškem delu učiteljev in asistentov v postopku izvolitve v naziv, imenovanje članov
komisij in organov UL MF in UL, sofinanciranje aktivnosti študentov oziroma društev
študentov UL MF, spodbujanje kritičnega mišljenja med študenti, skrb za izvajanje Kodeksa
odgovornega obnašanja študentov UL MF, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z
vodstvom UL MF, skrb za izpolnjevanje in analizo anket o pedagoškem delu in programu,
sodelovanje v delovnih skupinah fakultete itd.
Predsednik študentskega sveta je Klemen Petek.
Spletna stran študentskega sveta: mf.uni-lj.si/ssulmf

Facebook stran študentskega sveta: fb.me/ssulmf
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OBŠTUDIJSKE
DEJAVNOSTI

Študenti vseh znanj in kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo bodočega
zdravnika, ne pridobijo zgolj v okviru študijskega programa, ampak so za kakovosten
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 – Društva študentov
medicine Slovenije, Društva za mednarodno dejavnost študentov stomatologije,
Društva 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 projekti, kot so projekt Misli na srce,
projekt Virus, projekt Zobek, dramska skupina Kortekst, Kitarski orkester, V odsevu itd.
Študenti so zelo aktivni tudi na športnem področju, uspešni so predvsem v košarki,
rokometu in odbojki.

OKVIRU DRUŠTEV
Zaradi razvejanosti jeVobštudijsko
dejavnost
ŠTUDENTOV
UL MF SEzato
študentov nemogoče
na kratko predstaviti,
LETNO
NA bodo
vas vabimo na informativni
dan,IZVEDE
na katerem
TISOČE URaktivnosti.
študenti predstavili svoje obštudijske
PROSTOVOLJNEGA
DELA.

14

PODPORA
ŠTUDENTOM

Medicinska fakulteta izvaja več vrst tutorstev, s katerimi olajša študij in prehod s
srednje šole na fakulteto. Posebno učinkovito in priljubljeno je uvajalno študentsko
tutorstvo. Vsakemu novemu študentu je dodeljen starejši študent – študent tutor, ki
študenta 1. letnika vodi skozi študij v 1. letniku.
Poleg uvajalnega študentskega tutorstva Medicinska fakulteta izvaja tudi učiteljsko
tutorstvo, tutorstvo za tuje študente, tutorstvo za informacijske vire, predmetno
tutorstvo itd.
Pri reševanju težav in prošenj študentov ima aktivno vlogo Komisija za študentska
vprašanja UL MF, ki obravnava prošnje študentov, povezane s študijem ali statutom.
Študenti tekom študija z vodstom fakultete in organizacijskimi enotami komunicirajo
preko svojega predstavnika letnika, ki je hkrati tudi član študentskega sveta. S
predstavnikom letnika preko vnaprej določenega protokola študenti rešujejo vse
morebitne težave, s katerimi se spopadejo tekom študija.
Zaradi odličnega sodelovanja študentskega sveta z vodstvom fakultete večino
problemov razrešimo na preprost in hiter način.

Medicinska fakulteta nekaterim
študentom omogoča
brezplačno bivanje v
Oražnovem dijaškem domu.
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RAZISKOVALNE
MOŽNOSTI
Medicinska fakulteta že v predkliničnem delu študija študente usmerja v
raziskovalno delo, saj na tem temelji vsa medicinska znanost in s tem prihodnost
našega poklica. Večina študentskega raziskovalnega dela poteka v višjih letnikih v
okviru priprav Prešernovih 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.
UL Medicinska fakulteta tudi koordinira doktorski študijski program Biomedicina.

NA ŠTUDIJ V TUJINO OPRAVI OKOLI 100 NAŠIH
ŠTUDENTOV, PRAV TOLIKO TUJIH PA SE
ODLOČI ZA ŠTUDIJ PRI NAS. PRAV TO
USTVARJA PRIMEREN MEDNARODNI
AKADEMSKI PROSTOR, KI OMOGOČA PRETOK
IDEJ, ZNANJA IN IZKUŠENJ.
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DODATNE
INFORMACIJE
O ŠTUDIJU
Spletna stran: mf.uni-lj.si
Elektronska pošta: referat@mf.uni-lj.si
Spletna stran študentskega sveta: mf.uni-lj.si/ssulmf
Facebook stran študentskega sveta: facebook.com/ssulmf

dekan UL MF
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
prodekani UL MF
prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med.
prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.
izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.
tajnik UL MF
Katja Manojlović, univ. dipl. prav.

Poskeniraj kodo!

facebook.com/ssulmf
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