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Na podlagi 75. člena Pravilnika o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani je Senat Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na 26. redni seji dne 9. 1L 2020 sprejel:

PRAVILNIK KAKOVOSTI MEDICINSKE FAKULTETE
UNIVERZE V LJUBLJANI

1. člen
Predstavitev fakultete
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL MF) je bila ustanovljena leta 1919 in je najstarejši
visokošolski izobraževalni in znanstveno-raziskovalni zavod na področju medicine, dentalne
medicine in biomedicinskih znanosti v RS. V skladu s predpisi, Odlokom o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani, Statutom UL ter Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF izvaja
nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalni program na področju biomedicine.

2.

člen

Vizija in poslanstvo UL MF
Poslanstvo UL MF je soustvarjati svet, v katerem bodo vrhunsko strokovno usposobljeni zdravniki
in zobozdravniki ne le zdravili, ampak tudi ustvarjali bolj zdravo okolje in celotno družbo. Z
uglednimi in mednarodno priznanimi strokovnjaki razvijamo biomedicinsko znanost in vrhunske
zdravstvene storitve.
Vizija UL MF je na podlagi odličnega znanstveno raziskovalnega dela, mednarodne vpetosti in
odličnega delovnega vzdušja postati zgled medicinskim fakultetam v mednarodnem prostoru.
Vrednote, ki vodijo UL MF, so odličnost, znanost, etičnost in profesionalizem, družbena
odgovornost.
3.

člen

Namen sistema kakovosti na UL MF
Pravilnik kakovosti je ključni dokument, ki opredeljuje sistem kakovosti na UL MF. Namen
zastavljenega sistema kakovosti na UL MF je pripomoči k uresničevanju vizije in poslanstva UL
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MF ter izboljševanja kakovosti na vseh ključnih področjih delovanja UL MF, kot je izobraževalna
dejavnost, znanstvenoraziskovalna dejavnosti, strokovno zdravstvena dejavnost ter ostale
spremljajoče podporne aktivnosti.
4.

člen

Cilji sistema kakovosti UL MF
Cilji sistema vodenja kakovosti na UL MF so, da s svojim delovanjem pripomore k izboljševanju
učinkovitosti delovanja na vseh področjih.
1.) Spremljanje kakovosti na vseh področjih delovanja UL MF.
2.) Poročanje o stanju kakovosti ter spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev z vzpostavitvijo
sistema za zbiranje in analizo podatkov o kakovosti izvajanja študijskih programov in sistema
za sledenje izvajanja ukrepov.
3.) Zagotavljanje visoke stopnje kakovosti izvajanja študijskih programov, krepitev uspešnosti
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, krepitev strokovno zdravstvene dejavnosti ter krepitev
internacionalizacije.
4.) Spodbujanje povezovanja med raziskovalci in raziskovalnimi skupinami UL MF ob skrbi za
večjo prepoznavnost in poznavanje dela posameznih raziskovalnih enot.
5.) Spodbujanje raziskovalnega povezovanja z uglednimi tujimi ustanovami z opredelitvijo
bistvenih ustanov v Evropi in širše, s katerimi UL MF želi sodelovati, v skladu z raziskovalnimi
prioritetami.
6.) Spodbujanje kariemih izzivov vseh zaposlenih na UL MF z vzpostavitvijo kariemega centra
LTL MF, s katerim se bo lahko zagotovila celostna podpora za kariemi in osebnostni razvoj
zaposlenih na UL MF.
7.) Povečanje vidnosti dosežkov UL MF s sistematično promocijo pedagoške, raziskovalne in
razvojne dejavnosti UL MF z namenom njene širitve.
8.) Razvijanje kulmre kakovosti in varnosti pri zaposlenih ter študentih
9.) Prizadevanje za uresničevanje vizije UL MF in ohranjanje temeljnih vrednot, ki so pedagoška
in znanstvena odličnost ter poštenje, avtonomija, svoboda znanstvenega in raziskovalnega dela,
spoštovanje človekovega dostojanstva, humanizem, socialna pravičnost, enakopravnost in
resnica, na vseh ravneh delovanja UL MF.
10.) Krepitev internacionalizacije s povečanim vključevanjem zaposlenih v mednarodne projekte,
vključevanjem tujih študentov v študijske programe ter zaposlovanjem tujcev ter pri tem
upoštevati načelo enakopravnosti ne glede na spol, vero, kulturno in etnično pripadnost.
Internacionalizacijo podpirati in si hkrati prizadevati za spoštovanje različnosti ter prepoznati
in razumeti načela medkulturne različnosti in razvijati kulturne kompetence v odnosu do
pacienta in družbe.
5.

člen

Odgovorni za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
V proces izboljševanja kakovosti morajo biti vključeni vsi deležniki, tudi študenti, ki morajo biti
seznanjeni z procesi, vsebino in potekom evalvacije ter rezultati, ocenami in ukrepi s področja.
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Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so odgovorni vsi zaposleni UL MF ter študenti, posebej
pa dekan, prodekani. Senat UL MF, Komisija za kakovost, Upravni odbor UL MF ter Študentski
svet UL MF.
Dekan in prodekani:
Dekan vodi, zastopa in predstavlja fakulteto ter odgovarja za zakonitost dela na UL MF. Dekan
fakultete je odgovorna oseba za zagotavljanje kakovost na vseh ravneh delovanja UL MF. Dekan
spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost članice, študijskih programov, znanstvenoraziskovalne,
umetniške ter strokovne dejavnosti in pripravo letnega poročila o kakovosti.
UL MF ima od tri do pet prodekanov za posamezna področja določena s Pravilnikom o delovanju
in organizaciji UL MF. Prodekani skupaj z dekanom in tajnikom UL MF predstavljajo vodstvo
fakultete. Vsak za svoje področje skrbijo in so odgovorni za zagotavljanje kakovost in razvoj študija,
znanstvenoraziskovalnega dela in strokovno zdravstvenega področja na UL MF.
Dekan in prodekani se redno sestajajo na seji dekanovega kolegija, v katerega je vključen tudi tajnik
UL MF. Dekanov kolegij je posvetovalno telo. Seje dekanovega kolegija so najmanj dvakrat
mesečno in obvezno pred sejo senata UL MF.
Senat UL MF
Senat UL MF zagotavlja spremljanje kakovosti izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti
in sprejme samoevalvacijska poročila, ki jih pripravita prodekana za študijske zadeve.
Vsako leto obravnava Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti ter sprejema ustrezne ukrepe za
izboljšave. Prav tako senat UL MF enkrat letno na seji obravnava samoevalvacijska poročila
programov. Senat za potrditev samoevalvacijskih poročil lahko pooblasti Komisijo za kakovost.
Komisija za kakovost UL MF
Komisija za kakovost vsako leto pregleda realizacijo ukrepov po področjih in pomanjkljivosti in
predlagane ukrepe ter vodstvu fakultete predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Komisija za kakovost je na UL MF odgovorna za:
spremljanje kakovosti študija na UL MF in posredovanje predlogov dekanu in Komisiji za
študijske zadeve za izboljšanje študijskih programov,
pripravo lemega poročila o kakovosti študija,
skrb za razvoj kulture kakovosti in delovanje sistema kakovosti,
razvijanje in zagotavljanje kakovosti na vseh področjih delovanja UL MF,
vzpostavitev in razvijanje mehanizmov za zagotavljanje in spremljanje kakovost.
Upravni odbor UL MF
Upravni odbor v sistemu kakovosti odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo,
v okviru pravne sposobnosti UL MF.
Študentski svet UL MF
Študentski svet UL MF z vodstvom fakultete skrbi za kakovost, izboljšave in razvoj študija.
Študentski svet v postopku zagotavljanja kakovosti:
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daje mnenja o pedagoški usposobljenosti pedagoških delavcev UL MF v postopkih
izvolitve v nazive učiteljev in sodelavcev
daje mnenja in predloge o izboljšanju pedagoškega programa
voli svoje člane v organe in komisije UL MF.
6. člen
Mehanizmi za zagotavljanje kakovosti
Osnovni mehanizem zagotavljanja kakovosti je mehanizem zaključene zanke, ki se začne z
določitvijo ciljev in prioritet, ki ji sledi ocena stanja, z uporabo meril kakovosti in oceno trenutnega
stanja s pomočjo kazalnikov kakovosti. Sledi analiza ter implementacija spremembe ter preverba
uspešnosti le teh. Proces poteka neprekinjeno na vseh področjih delovanja fakultete:
izobraževalnem znanstveno-raziskovalnem, strokovno-organizacijskem, prenosu in uporabi znanja
ter ustvarjanju razmer za študij in delo.
Študentske ankete
Z anketo študenti izražajo svoje mnenje o posameznih predmetih in pedagoškem delu
visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu.
Skladno s Postopkom oblikovanja mnenja o pedagoškem delu kandidata v postopku izvolitve, se
na UL MF izvajajo ankete študentskega sveta. Na posameznih katedrah/inštitutih se izvajajo tudi
interne ankete z namenom, ocenjevanja kakovosti študijskega procesa katedre/inštituta.
Letna samoevalvacija študijskih programov
Oba prodekana, odgovorna za pedagoško delo EMS medicine in EMS dentalne medicine,
spremljata in koordinirata izvedbo obeh študijskih programov.
S samoevalvacijo se preverja skladnost rezultatov delovanja UL MF z zahtevami sistema kakovosti
in pričakovanji. Ugotovitve samoevalvacije se uporabijo pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje
študijskih programov ter so del letnih poročil o kakovosti.
Na podlagi ugotovitev samoevalvacijskih poročil se pripravi in utemelji predloge sprememb
študijskih programov.
Poročilo o kakovosti
Poročilo o kakovosti je vsako leto implementirano v poslovno poročilo UL MF. Poročilo o
kakovosti zajema vsa področja delovanja UL MF.
Vsebuje opredelitev ključnih izboljšav in rešitev izzivov ter pomanjkljivosti, ki so bile zaznane v
preteklem obdobju. Za pripravo letnega poročila o kakovosti študija je odgovorna Komisija za
kakovost.
Merjenje kakovosti izobraževalnega procesa z mednarodnim izpitom CCSE
Vsakoletno opravljanje izpita CCSE (Comprehensive Clinical Science Examination) je rezultat
pogodbe z National board of Medical Examiners iz ZDA. Mednarodno preverjanje znanja pomeni
pomemben način evalvacije kakovosti študija na UL MF, saj omogoča primerjavo znanja študentov
UL MF z znanjem študentov na tujih medicinskih fakultetah.
Študenti UL MF lahko opravljajo tudi poskusni izpit CBSE (Comprehensive Basic Science
Examination), ki zajema predvsem znanje predkliničnih ved in je namenjen samopreizkusu znanja
študentov pred opravljanjem izpita CCSE.
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Spremljanje poklicne poti diplomantov UL MF
Zaposljivost diplomantov se spremlja z anketo diplomantov in s spremljanjem dostopnih podatkov
o diplomantih. Podatki o diplomantih, ki v Sloveniji opravljajo poklic zdravnika oz. zobozdravnika
vodi Zdravniška zbornica Slovenije.
S spremljanjem poklicnega razvoja diplomantov UL MF pridobiva povrame informacije, kako
lahko tudi fakulteta pripomore k zagotavljanju potreb zdravstvenega sistema.
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih
Organizacijsko kulturo se spremlja s pridobivanjem povratnih informacij s strani zaposlenih z
vprašalnikom oz. z drugimi metodami kvalitativnega ali kvantitativnega zbiranja podatkov (npr. z
letnimi razgovori, itd.). S tem se pridobiva povrame informacije o zadovoljstvu in zavzetosti
zaposlenih, sodelovanju med različnimi skupinami zaposlenih (pedagoški delavci, nepedagoški
delavci,..) in o drugih vidikih organizacijske kulture. Namen pridobivanja povratnih informacij
zaposlenih je izboljšanje razmer za delo, odnosov med zaposlenimi, pripadnosti, zadovoljstva
zaposlenih ter kulture kakovosti.

Posvetovalni obiski
Posvetovalni obiski so namenjeni podpori članicam UL pri njihovih prizadevanjih krepitve
kakovosti. Na obiskih se v največji meri naslavljajo tista prizadevanja, ki jih članica sama izpostavi
kot pomembna za nadaljnji razvoj kakovosti.
Med ključnimi cilji posvetovalnih obiskov je oblikovanje konkretnih predlogov ukrepov in
identificiranje morebitnih nadaljnjih razmislekov, s tem pa doseči, da so posvetovalni obiski čim
bolj uporabni za članico. Predlog ukrepov in nadaljnjih razmislekov UL MF po posvetovalnem
obisku obravnava na sestankih svojih organov, kjer sprejme odločitve o načrtovanih ukrepih in
dinamiki njihovega izvajanja.
Spremljanje najodličnejših raziskovalnih, znanstvenih in akademskih dosežkov UL MF
Kakovost delovanja UL MF se odraža tudi z uspehi na znanstveno raziskovalnem in akademskem
področju.
Za spremljanje znanstvenoraziskovalnih dosežkov na UL MF skrbi Komisija za
znanstvenoraziskovalno delo. Dosežki so vsako leto predstavljeni tudi na slavnostni seji
Akademskega zbora UL MF.
Kakovost znanstvenoraziskovalnega dela na UL MF se med drugim odraža:
z objavami izvirnih znanstvenih člankov in najkakovostnejših objav, v znanstvenih revijah
z IF višjim od 5
z uspešnostjo izvedenih programov/projektov
s prejetimi nagradami/priznanji na univerzitetni, državni in mednarodni ravni
Poleg priznanj, ki se za najodličnejše raziskovalne znanstvene in akademske dosežke podeljujejo na
univerzitetni, državni in mednarodni ravni, UL MF skladno s Pravilnikom o organizaciji in
delovanju UL MF podeli naslednja priznanja:
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Naziv Častni profesor Medicinske fakultete v Ljubljani, ki se praviloma podeli rednemu
profesorju za njegovo delo, s katerim prispeva k razvoju in uveljavitvi katedre/inštituta UL
MF na področju pedagoškega, znanstveno raziskovalnega ter strokovno zdravstvenega dela,
oz. nudi pomoč in omogoča redno izmenjavo večjega števila študentov na uglednih tujih
zdravstvenih ustanovah.
Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo in
Priznanje Andreja Otona Zupančiča, ki se podeljuje učiteljem, znanstvenim delavcem in
sodelavcem UL MF za vrhunsko raziskovalno delo, s katerim so prispevali k ugledu in
prepoznavnosti UL MF.
Študentom UL MF podeljuje naslednja priznanja:
Diploma prof. Janeza Plečnika in Priznanje prof. Janeza Plečnika,
Oražnovo priznanje diplomantom UL MF,
Posebna priznanja diplomantom UL MF in
Prešernova nagrada UL MF in Prešernovo priznanje UL MF.
Skladno s Pravilnikom o Priznanju Valentine Kobe Študentski svet UL MF vsako leto podeli
Priznanja Valentine Kobe osebam, so najuspešnejše sodelovale pri vključevanju študentov v
klinični del študija medicine ali dentalne medicine

Mednarodna mobilnost
Kakovost študijskega in raziskovalnega procesa se vzdržuje tudi s povezovanjem z uglednimi tujimi
institucijami. Za izvajanje mednarodne mobilnosti na UL MF skrbi Mednarodna pisarna, ki je preko
koordinatorjev mobilnosti v nenehnem stiku s koordinatorji in odgovornimi za mednarodno
sodelovanje na partnerskih inštitucijah.
Večje število kakovostnih obseg izmenjav študentov in učiteljev v sklopu različnih programov
pripomore k mednarodni prepoznavnosti in predstavlja eno od merilo kakovosti.
Zunanja evalvacija
Namen zunanje evalvacije je povečati pozitivne učinke samoevalvacije. Prednost zunanje
evalvacije je večja usposobljenost in neodvisnost izvedenk in izvedencev za evalvacijo.
Postopek zunanje evalvacije UL MF se prične na predlog Senata.
UL MF opravi izbor za izvajalca zunanje evalvacije. Zunanjo evalvacijo lahko opravi ustrezna
institucija, lahko pa tudi priznana tuja agencija ali ustrezna institucija iz mednarodne mreže za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu. Izvajalec zunanje evalvacije je imenovan za vsako
posamezno evalvacijo posebej.
Mednarodna akreditacija
Fakulteta lahko zaprosi za zunanjo evalvacijo, ki jo opravijo tuje pooblaščene agencije za
akreditacijo v mednarodnem okolju. V teh primerih poteka akreditacija in evalvacija v skladu z
mednarodno priznanimi standardi in postopki, ki jih uporablja konkretna tuja agencija, ki izvaja
akreditacijo oziroma evalvacijo.
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7. člen
Zaupnost podatkov ter hranjenje dokumentacije
Pri zbiranju in objavi podatkov se spoštuje zaupnost podatkov, zagotavlja varstvo osebnih
podatkov in tajnih poslovnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti je objavljeno na spletni strani UL MF.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji Senata UL MF.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot Pravilnik

Dekan UL MF
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