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Poročilo o delu Študentskega sveta UL MF
v študijskem letu 2019/2020
1. Uvod
Študentski svet UL MF je v študijskem letu 2019/2020 opravljal redno delo in aktivnosti, s
katerimi je uskladil notranje delovanje. V nadaljevanju so povzeta nekatera pomembnejša
področja, s katerimi se je študentski svet ukvarjal v študijskem letu 2019/2020. V prihodnjem
študijskem letu študentski svet načrtuje nadaljevanje aktivnosti, s katerimi bo sodeloval pri višanju
kakovosti študija in urejanju položaja študentov. Izpostavljamo najpomembnejša področja, na
katerih je študentski svet deloval v študijskem letu 2019/2020:
• sodelovanje z vodstvom UL MF,
● sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije,
● sodelovanje z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije,
● aktivnejši pristop k reševanju problematik na ravni univerze,
● prenova aktov študentskega sveta,
● reševanje problematik študija dentalne medicine,
● aktivno obveščanje in komuniciranje s študenti,
● zagotovitev financiranja študentskega sveta,
● organizacija predstavitve UL MF na Informativi in informativnem dnevu,
● organizacija razdeljevanja in razdeljevanje delovnih oblačil,
● sodelovanje pri prenovi kurikuluma UL MF,
● sodelovanje v Koordinacijski skupini na UL za odziv na COVID-19
● sodelovanje v delovnih skupinah UL MF.
Najpomembnejše delovanje študentskega sveta v študijskem letu 2019/2020 je bilo aktivno
udejstvovanje na področju ohranjanja kakovosti študija zaradi ukrepov povezanih z epidemijo
SARS-CoV-2.
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2. Podlaga za delovanje študentskega sveta
Študentski svet izvaja svoje aktivnosti na podlagi naslednjih predpisov:
• Zakon o visokem šolstvu,
• Statut Univerze v Ljubljani,
• Poslovnik Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
• Postopek oblikovanja mnenja o pedagoškem delu,
• Pravilnik o študentskem tutorstvu na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani,
• Kodeks študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
• Pravilnik o Priznanju Valentine Kobe.
Študentski svet UL MF je organ UL Medicinske fakultete, v okviru katerega študenti sodelujejo z
vodstvom fakultete ter opravljajo naloge, ki so določene z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom
Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF, svojimi predpisi in drugimi
akti. Študentski svet imenuje predstavnike študentov v fakultetnih organih, delovnih telesih ter
drugih organizacijah.
Študentski svet sestavlja 13 svetnikov – 5 svetnikov, ki so predstavniki študentov EMŠ Dentalna
medicina, in 8 svetnikov, ki so predstavniki študentov EMŠ Medicina. Volitve v študentski svet
so bile v študijskem letu 2019/2020 prvič izvedene kot splošne tajne volitve, ki so potekale
istočasno za vse svetnike naenkrat. V preteklosti so bili predstavniki v študentskem svetu tudi
predstavniki posameznih smeri in letnikov študija, volitve pa so na podlagi Pravilnika o delovanju
UL MF potekale na svetu posameznega letnika. Način volitev in posledično sestavo študentskega
sveta smo na zahtevo Univerze v Ljubjani v študijskem letu 2018/2019 bili primorani uskladiti in
podrediti s pravilom UL.
Študentski svet je v študijskem letu 2019/2020 na nekaterih področjih korigiral in ustrezno
dopolnil Poslovnik Študentskega sveta UL MF.
Študentski svet je predstavnik vseh študentov UL MF in je edini organ fakultete, ki povezuje
študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami. Naloge študentskega sveta
obsegajo skrb za kakovost študija, oblikovanje mnenj o pedagoškem delu učiteljev in asistentov v
postopku izvolitve v naziv, imenovanje članov delovnih teles in organov UL MF oziroma UL,
sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF, spodbujanje kritičnega mišljenja
med študenti, skrb za izvajanje Kodeksa študentov UL MF, vzdrževanje rednega in zadostnega
kontakta z vodstvom UL MF, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, analiza študentskih anket
in anket študentskega sveta, sodelovanje v delovnih skupinah fakultete itd. Študentski svet izbira
tudi člane delovnih skupin UL MF in opravlja druge naloge v skladu z usmeritvijo fakultete, ki jo
pripravi vodstvo UL MF.
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3. Sestava študentskega sveta v študijskem letu 2019/2020
vodstvo Študentskega sveta UL MF v študijskem letu 2018/2019
Anka Uršič
Klemen Petek
predsednica
podpredsednik
Luka Pesjak (do 2. aprila 2020)
Lucija Žiberna
Tilen Jurčevič (od 2. aprila 2020)
pomočnica tajnika
tajnik
svetniki
svetniki
medicina
dentalna medicina
Luka Pesjak
Martin Drobnič
Oscar Križanec
Rok Filip Dolšak
Tilen Jurčevič
Robert Tramte
Anka Uršič
Lucija Žiberna
Žiga Barbarič
Edi Dedić
Klemen Petek
Rok Košiček
Anja Stopar

4. Seje študentskega sveta v študijskem letu 2019/2020
Študentski svet je odločanje v študijskem letu 2019/2020 opravljal v okviru 22 sej:
• konstitutivna seja,
• 11 rednih sej,
• 10 dopisnih sej.
Vabila na seje z dnevnim redom so dosegljiva na spletni strani študentskega sveta. Možen je tudi
osebni vpogled v zapisnike sej v pisarni študentskega sveta ob predhodni najavi in soglasju
študentskega sveta. Pri tem se deli sej zapisnika, ki so zaprti za javnost, ustrezno zakrijejo. V
študijskem letu 2019/2020 ni bilo vpogledov v zapisnike. Vsa vabila in zapisnike študentski svet
posreduje v vednost Dekanatu UL MF.
Svetnikom študentskega sveta so vabila in zapisniki na vpogled vedno na voljo v celoti.
Arhiv študentskega sveta se hrani v pisni in elektronski obliki, za vzdrževanje arhiva sta
odgovorna tajnik in pomočnik tajnika.
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5. Interno delovanje
Interno delovanje študentskega sveta je razdeljeno v devet delovnih področij:
• vodenje (odgovorna študenta: Anka Uršič in Klemen Petek),
• notranje delovanje (odgovorni študenti: Luka Pesjak / Tilen Jurčevič in Lucija Žiberna),
• finančne zadeve (odgovorni študent: Martin Drobnič),
• habilitacije in mnenja o pedagoškem delu (odgovorna študenta: Oscar Križanec in Rok Filip
Dolšak),
• študentska vprašanja (odgovorna študenta: Anka Uršič in Klemen Petek),
• odnosi z javnostmi (odgovorna študenta: Klemen Petek in Anja Stopar),
• študentsko tutorstvo (odgovorni študent: Martin Drobnič),
• kakovost študija (odgovorna študenta Rok Košiček in Robert Tramte) in
• disciplinska odgovornost študentov (odgovorna študenta: Edi Dedić in Anja Stopar).
Predsednica študentska sveta je ob prevzemu funkcije za vsako delovno področje imenoval
študente UL MF, ki skrbijo in odgovarjajo za delo študentskega sveta na določenem delovnem
področju. Predstavnik vsakega področja na sejah študentskega sveta in vodstvu študentskega
sveta poroča o aktivnostih na področju, za katerega je zadolžen.
Naloge posameznega delovna področja so določene v Katalogu nalog študentskega sveta. Tako je
zagotovljena standardiziranost postopkov in kontinuiteta dela.

6. Epidemija COVID-19
Študentski svet je tekom mandata aktivno spremljal dogajanje in ažurno ukrepal na področju
izvajanja pouka skladno z ukrepi za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
Študentski svet UL MF ocenjuje, da so bili predstavniki študentov na splošno v oblikovanje
ukrepov na UL MF za zajezitev širjenja nalezljive bolezni zadostno vključeni in o spremembah
ter ukrepih ustrezno obveščeni. Predsednica ŠSULMF je bila tudi članica Koordinacijske skupine
Univerze v Ljubljani za COVID-19.
Študentski svet UL MF je konec leta 2020 med študenti, ki v času epidemije opravljajo klinične
vaje, izvedel anketo o kakovosti kliničnih vaj in zadovoljstvu z njihovim potekom. Anketa je bila
ločeno izvedena za študente EMŠ Medicina in študente EMŠ Dentalna medicina. Rezultati ankete
so pokazali, da je epidemija pomembno vplivala na kakovost kliničnih vaj in sam študij.
Študentski svet UL MF je rezultate ankete s predlogi izboljšav v vednost in ukrepanje posredoval
prodekanoma za študijske zadeve UL MF.

4

7. Prenova študijskega programa
UL MF je v letu 2019 začela z večjo prenovo študijskega programa. Cilji prenove so bili temeljita
posodobitev vsebin, ponovna ocena in prilagoditev ravnovesja med predkliničnim, kliničnim in
raziskovalnim delom študija ter uvedba kliničnih vsebin v nižje – predklinične letnike.
Predstavnike študentov, ki so v projektni skupini za prenovo sodelovali, sta na predlog
predsednika študentskega sveta imenovala prodekana za študijsko področje UL MF. V oktobru
2020 je Senat UL MF potrdil predlog delovne skupine, ki je obsegal logistične in administrativne
vidike novega, prenovljenega študijskega programa. Projektna skupina Študijski program 2020 pa
je nadaljevala z vsebinsko prenovo študija po posameznih letnikih.
Študentski svet UL MF je za evalvacijo trenutnega študijskega programa in oblikovanje predlogov
sprememb ustanovil Delovno skupino ŠSULMF za prenovo kurikuluma. Delovna skupina je pod
vodstvom Jake Šikonje v dobrem letu svojega delovanja pripravila obsežno splošno in predmetno
specifično poročilo o študiju s predlogi izboljšav. Študentski svet UL MF je po potrditvi poročilo
v obravnavo posredoval prodekanoma za študijske zadeve UL MF in Komisiji za kakovost UL
MF.
Študentski svet UL MF ocenjuje, da je bilo s pripravo poročila narejeno ogromno delo, ki je/bo
nedvomno ključnega pomena pri prenovi študijskega programa.

8. Ocena dela študentskega sveta
Zadovoljstvo študentov z delom študentskega sveta je bilo v univerzitetnih študentskih anketah
ocenjeno z oceno 4,2 od 5, kar pomeni, da je dosežen osnovni nivo odličnosti. V pisnih mnenjih
nismo zaznali pomembnih kritik na delo študentskega sveta.
Študentski svet UL MF je s sorazmerno visokimi ocenami, ki so jih podali študenti, zadovoljen.
Na podlagi ocene študentov študentski svet svoje delovanje v študijskem letu 2019/2020 ocenjuje
kot zelo uspešno.

9. Finančno poročilo
Študentski svet je finančna sredstva, ki sta mu jih dodelila Upravni odbor UL MF in Študentski
svet UL, porabil v skladu s proračunom študentskega sveta in o porabi finančnih sredstev ob
koncu leta 2020 poročal Upravnemu odboru UL MF in vodstvu UL MF. V nadaljevanju je
finančno poročilo za leto 2020. Večino dodeljenih finančnih sredstev je študentski svet porabil za
sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF. V letu 2020 vsa sredstva niso
bila porabljena v skladu s finančnim načrtom, saj je zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov za
zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 veliko aktivnosti bilo prestavljenih za nedoločen
čas ali odpovedanih.
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Finančno poročilo za leto 2020 je v nadaljevanju:
Sredstva 7100
porabljena sredstva
(EUR)
68.267,84
67.000,00
1.267,84

1
1.1
1.2

PRIHODKI
Upravni odbor UL MF
Študentski svet UL

2
2.1

ODHODKI
aktivnosti. promocija in delovanje ŠSULMF

43.020,41
8.525,95

sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF
sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF
Koncert študentov UL MF
športne aktivnosti UL MF (kotizacije in oprema)
sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF - 8. razpis

34.494,46
1.066,91
0,00
1.066,91
33.427,55

BILANCA

25.247,43

2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
3

Pojasnilo:
Študentski svet UL MF v letu 2020 ni porabil sredstev v skupni višini 25.247,43 EUR. 17.000,00
EUR teh sredstev je bilo namenjenih izvedbi Koncerta študentov UL MF, ki zaradi epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 in ukrepov za preprečevanje njenega širjenja ni bil izveden.
Preostala sredstva so bila v okviru 8. razpisa ŠSULMF za sofinanciranje aktivnosti študentov in
društev študentov UL MF razdeljena, vendar jih aktivnosti zaradi ukrepov za zajezitev širjenja
nalezljive bolezni in posledičnih omejitev pri izvajanju dogodkov aktivnosti niso koristile.
Sredstva 7150
odobreno

porabljeno

ostane

namen

sredstev
(EUR)

ur

sredstev
(EUR)

ur

sredstev
(EUR)

ur

1.1

Delovne skupine

2.400,00

400

2.382,00

397

18,00

3

1.2

Uredniški odbori

4.399,50

628,5

3.832,50

548

567,00

81

2.1

Informativa 2020

1.020,00

170

1.020,00

170

0,00

0

2.2

Sprejem brucev

120,00

20

0,00

0

120,00

20

2.3

Koordinacija tutorstva

300,00

50

300,00

50

0,00

0

2.4

Razdeljevanje delovnih
oblačil

2.100,00

350

350

0,00

0

2.5

Drugo

600,00

100

600,00

100

0,00

0

10.939,50

1.719

10.234,50

1.615

705,00

104

SKUPAJ
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2.100,00

10. Mnenja o pedagoškem delu in ankete študentskega sveta
Študentski svet v postopkih izvolitev v nazive oblikuje mnenja o pedagoškem delu. Študentski
svet mnenja o pedagoškem delu oblikuje na podlagi:
• rezultatov študentskih anket o pedagoškem delu,
• rezultatov ankete študentskega sveta o pedagoškem delu,
• mnenj posredovanih predstavnikom letnikov,
• pisnih mnenj posredovanih študentskemu svetu in
• razprave svetnikov študentskega sveta.
Študenti UL MF imajo v skladu s pravili UL, UL MF in Študentskega sveta UL MF možnost
izpolnjevati dva tipa anket:
1. univerzitetne študentske ankete o pedagoškem delu in
2. ankete študentskega sveta.
Mnenje o pedagoškem delu je lahko pozitivno, pozitivno z zadržkom ali negativno. Če študentski
svet ni prejel dovolj informacij, da bi oblikoval mnenje o pedagoškem delu, izda sklep, v katerega
zapiše, da mnenja ne more podati.
Študentski svet je v študijskem letu 2019/2020 obravnaval 164 kandidatov za izvolitev v naziv in
podal naslednja mnenja o pedagoškem delu:
• pozitivna mnenja: 92
• pozitivna mnenja z zadržkom: 3
• negativna mnenja: 0
• sklep, da študentski svet mnenja ne more podati: 69
Študentski svet UL MF je vodstvo UL MF in Študentski svet UL ponovno opozoril na težave z
univerzitetnimi študentskimi anketami, ki niso ustrezno prilagojene potrebam UL MF, zato ne
prikažejo realnega stanja, kar je tudi najpomembnejši razlog, da študenti anket pogosto ne
izpolnjujejo. Na pobudo predstavnikov študentskega sveta je na problematiko študentskih anket
UL opozorila tudi Komisija za kakovost UL MF, ampak pomembnih premikov na tem področju
kljub temu žal nismo zaznali.
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11. Komuniciranje s študenti
Študentski svet svoje aktivnosti večinoma prilagaja večinskem mnenju študentov, ki jih
predstavlja. Študentom pa mora podati tudi vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo, da lahko
neovirano oblikujejo svoje mnenje o problematikah. Pri tem je ključno, da so študenti ažurno
obveščeni o aktualnem delu študentskega sveta in aktivnostih UL MF. To študentski svet doseže
z ustrezno javnostjo dela - seje študentskega sveta so odprte za javnost. Študentski svet javnost
seje omeji le, ko je to določeno z akti univerze ali fakultete oziroma tako odloči zaradi
upravičenih razlogov.
Študentski svet s študenti komunicira:
• preko spletne strani študentskega sveta,
• preko Facebook profila študentskega sveta,
• preko Instagram profila študentskega sveta
• preko elektronske pošte,
• na uradnih urah študentskega sveta,
• z uporabo anket in obrazca za komunikacijo s študentskim svetom in
• neposredno v pogovorih s študenti.
Študentski svet o vseh problematikah v zvezi z anketiranjem študentov, predvsem pa o tistih, ki
jih ne more rešiti sam, redno obvešča ustrezne organe fakultete in univerze. Na podlagi tega
študentski svet pričakuje, da bosta fakulteta in univerza v prihodnjem letu poiskala ustrezne
rešitve na področju anketiranja študentov, saj področje trenutno ni ustrezno urejeno, ker
študentskemu svetu samo univerzitetne študentske ankete ne omogočajo zadostnega vpogleda v
mnenje študentov o pedagoških delavcih in študijskem procesu. Študentski svet mora v
prihodnjem mandatu proučiti tudi možnosti prenove sistema obveščanja študentov preko
elektronske pošte.

12. Sodelovanje v fakultetnih organih, delovnih telesih, delovnih skupinah in
drugih organizacijah; sodelovanje z vodstvom UL MF
Študentski svet meni, da so bili predstavniki študentov tudi v študijskem letu 2019/2020 ustrezno
vključeni v delovanje fakultetnih organov in delovnih teles.
Predstavniki študentov UL MF v študijskem letu 2019/2020
Študentski svet UL MF - vodstvo
predsednica
Anka Uršič
podpredsednik
Klemen Petek
tajnik (do 2. aprila 2020)
Luka Pesjak
tajnik (od 2. aprila 2020)
Tilen Jurčevič
pomočnik tajnika
Lucija Žiberna

anka.ursic@mf.uni-lj.si
klemen.petek@mf.uni-lj.si
luka.pesjak@mf.uni-lj.si
tilen.jurcevic@mf.uni-lj.si
lucija.ziberna@mf.uni-lj.si
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Študentski svet UL – predstavniki študentov UL MF
svetnica ŠSUL
Anka Uršič
anka.ursic@mf.uni-lj.si
svetnik ŠSUL
Klemen Petek
klemen.petek@mf.uni-lj.si
namestnik
Luka Pesjak
luka.pesjak@mf.uni-lj.si
namestnik
Martin Drobnič
martin.drobnic@mf.uni-lj.si
Senat UL MF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Anja Stopar
Anka Uršič
Domen Lenarčič
Edi Dedić
Filip Cvetko
Jaka Šikonja
Katja Kitek
Kevin Pelicon
Klara Petek
Klemen Petek
Lucija Žiberna
Luka Pesjak
Martin Drobnič
Miha Kerin
Robert Tramte
Rok Filip Dolšak
Rok Košiček
Žiga Barbarič

anja.stopar@mf.uni-lj.si
anka.ursic@mf.uni-lj.si
domen.lenarcic1996@gmail.com
edi.dedic@mf.uni-lj.si
filipcvetko123@gmail.com
jaka.sikonja@gmail.com
katja.kitek@gmail.com
kevin.pelicon@mf.uni-lj.si
petekklara1@gmail.com
klemen.petek@mf.uni-lj.si
lucija.ziberna@mf.uni-lj.si
luka.pesjak@mf.uni-lj.si
martin.drobnic@mf.uni-lj.si
miha.kerin8@gmail.com
robert.tramte@mf.uni-lj.si
rokfilip.dolsak@mf.uni-lj.si
rok.kosicek@mf.uni-lj.si
ziga.barbaric@mf.uni-lj.si

Akademski zbor UL MF
1
Anja Stopar
2
Anka Uršič
3
Domen Lenarčič
4
Edi Dedić
5
Jaka Šikonja
6
Kevin Pelicon
7
Klara Petek
8
Klemen Petek
9
Lucija Žiberna
10
Luka Pesjak
11
Martin Drobnič
12
Miha Kerin
13
Robert Tramte
14
Rok Filip Dolšak
15
Rok Košiček

anja.stopar@mf.uni-lj.si
anka.ursic@mf.uni-lj.si
domen.lenarcic1996@gmail.com
edi.dedic@mf.uni-lj.si
jaka.sikonja@gmail.com
kevin.pelicon@mf.uni-lj.si
petekklara1@gmail.com
klemen.petek@mf.uni-lj.si
lucija.ziberna@mf.uni-lj.si
luka.pesjak@mf.uni-lj.si
martin.drobnic@mf.uni-lj.si
miha.kerin8@gmail.com
robert.tramte@mf.uni-lj.si
rokfilip.dolsak@mf.uni-lj.si
rok.kosicek@mf.uni-lj.si
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16
17

Tajda Tornič
Žiga Barbarič

tajda.tornic@gmail.com
ziga.barbaric@mf.uni-lj.si

Upravni odbor UL MF
1
Anka Uršič

anka.ursic@mf.uni-lj.si

Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF
1
Edi Dedić

edi.dedic@mf.uni-lj.si

Komisija za študijske zadeve UL MF
1
Klemen Petek
2
Anka Uršič
3
Edi Dedić

klemen.petek@mf.uni-lj.si
anka.ursic@mf.uni-lj.si
edi.dedic@mf.uni-lj.si

Komisija za študentska vprašanja UL MF
1
Klemen Petek
2
Anka Uršič

klemen.petek@mf.uni-lj.si
anka.ursic@mf.uni-lj.si

Komisija za disciplinsko odgovornost študentov UL MF
1
Edi Dedić
edi.dedic@mf.uni-lj.si
2
Anja Stopar
anja.stopar@mf.uni-lj.si
n
namestnik: Oscar Križanec
oscar.krizanec@mf.uni-lj.si
n
namestnik: Rok Filip Dolšak
rokfilip.dolsak@mf.uni-lj.si
Komisija za podelitev Lavričevega priznanja UL MF
1
Žiga Barbarič
ziga.barbaric@mf.uni-lj.si
2
Klemen Petek
klemen.petek@mf.uni-lj.si
3
Edi Dedić
edi.dedic@mf.uni-lj.si
4
Lucija Žiberna
lucija.ziberna@mf.uni-lj.si
Habilitacijska komisija UL MF
1
Oscar Križanec
2
Rok Filip Dolšak

oscar.krizanec@mf.uni-lj.si
rokfilip.dolsak@mf.uni-lj.si

Komisija za kakovost UL MF
1
Rok Košiček
2
Robert Tramte

rok.kosicek@mf.uni-lj.si
robert.tramte@mf.uni-lj.si

Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF
1
Martin Drobnič

martin.drobnic@mf.uni-lj.si

Odbor za založništvo in knjižnično dejavnost UL MF
1
Rok Košiček
rok.kosicek@mf.uni-lj.si
2
Robert Tramte
robert.tramte@mf.uni-lj.si
10

Komisija za doktorate znanosti UL MF
1
David Lukanović

david.lukanovic@mf.uni-lj.si

Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča UL MF
1
David Lukanović
david.lukanovic@mf.uni-lj.si
Koordinator študentskega tutorstva UL MF
1
Martin Drobnič
martin.drobnic@mf.uni-lj.si
Predstavnik ŠSULMF v ŠOMF
1
Edi Dedić

edi.dedic@mf.uni-lj.si

Kurikularna komisija UL MF
1
Klemen Petek
2
Jaka Šikonja
3
Anka Uršič
4
Edi Dedić

klemen.petek@mf.uni-lj.si
jaka.sikonja@mf.uni-lj.si
anka.ursic@mf.uni-lj.si
edi.dedic@mf.uni-lj.si

Delovna skupina za prenovo spletne strani UL MF
1
Klemen Petek
klemen.petek@mf.uni-lj.si
Delovna skupina za celostno grafično podobo UL MF
1
Klemen Petek
klemen.petek@mf.uni-lj.si
2
Anka Uršič
anka.ursic@mf.uni-lj.si
Delovna projektna skupina za uvedbo e-aplikacij v študijski proces in delovanje UL MF
1
Anka Uršič
anka.ursic@mf.uni-lj.si

Drugi predstavniki študentov UL z UL MF (imenuje Študentski svet UL)
Senat Univerze v Ljubljani
1
Klemen Petek

klemen.petek@mf.uni-lj.si

Komisija za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani
1
Anka Uršič
anka.ursic@mf.uni-lj.si
Disciplinska komisija II. stopnje za študente Univerze v Ljubljani
1
Anka Uršič
anka.ursic@mf.uni-lj.si
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13. Sodelovanje z Univerzo v Ljubljani
Predsednik in podpredsednik študentskega sveta članice sta po statutu univerze člana
univerzitetnega študentskega sveta. Že tradicionalno sta predstavnika študentov medicine v
univerzitetne študentskem svetu svoje delo opravljala odgovorno in v skladu s pravili
študentskega sveta fakultete. Predsenica Študentskega sveta UL MF Anka Uršič je v študijskem
letu 2019/2020 opravljaja funkcijo podpredednice Študentskega sveta UL in študente UL
zastopala v Komisiji za dodiplomski študij UL in Disciplinski komisiji II. stopnje za študente UL.
Podpredsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek je bil ponovno izvoljen v univerzitetni
senat.
Študentski svet UL MF svoje svetnike in druge študente UL MF aktivno spodbuja h
kandidaturam v univerzitetne organe in komisije. Povabilu k kandidaturi so se v študijskem letu
2019/2020 odzvali 3 študenti UL MF, ki so bili v izbrana delovna telesa UL tudi izvoljeni.
Študentski svet UL MF je tekom leta večkrat razpravljal o dogodkih v Študentskem svetu UL, ki
v celem mandatu ni uspel izvoliti predsednika ŠS UL. Menimo, da bi moral študentski svet
aktivneje pristopiti k problematiki neizvoljenega predsednika in nemudoma svoje notranje
postopke ustrezno prilagoditi na način, da se ohranja demokratičnost postopkov, hkrati pa se
prepreči ponovitev navedene situacije, saj je legitimno izvoljeno vodstvo ključnega pomena za
učinkovito delovanje študentskega sveta in posledično zastopanje interesov študentov UL.

14. Študentsko uvajalno tutorstvo
Na UL Medicinski fakulteti je vzpostavljen sistem tutorstva, v okviru katerega deluje več vrst
tutorstev:
● uvajalno študentsko tutorstvo,
● učiteljsko tutorstvo,
● tutorstvo za informacijske vire in
● predmetno učiteljsko tutorstvo.
Študente se o vrstah tutorstva ustrezno informira na sprejemu brucev, informativnem dnevu in
svetih letnika.
Študentsko tutorstvo poteka v 1. letniku študija, pogosto pa se stiki tutorja s tutorandom
nadaljuje tudi v višjih letnikih. Koordinator študentskega tutorstva, ki ga vsako leto izbere
študentski svet, v začetku oktobra pripravi razpored tutorjev in njihovih tutorandov. Koordinator
študentskega tutorstva pridobi tutorje z javnim pozivom, vsi študenti 1. letnika pa so samodejno
vključeni v program kot tutorandi. Študentski svet je v začetku študijskega leta 2019/2020 in
2020/2021 samostojno organiziral in izvajal študentsko tutorstvo. Glede na mnenje študentov
lahko sklepamo, da je bilo študentsko tutorstvo uspešno organizirano.
V študijskem letu 2019/2020 je bilo v program uvajalnega tutorstva na UL MF vključenih 56
študentov 1. letnika EMŠ programa Dentalna medicina in 193 študentov 1. letnika EMŠ
programa Medicina. Delo tutorja je opravljalo 43 študentov višjih letnikov programa Dentalna
medicina in 158 študentov višjih letnikov programa Medicina.
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V prvi evalvaciji uvajalnega tutorstva je sodelovalo 162 študentov 1. letnika (35 DM in 127 M) ter
138 tutorjev (30 DM in 107M). Kar 67 % tutorskih parov je do konca evalvacije že izvedlo prvi
sestanek v živo, 27 % pa jih je sestanek že načrtovalo. V vsebinski evalvaciji so bili odzivi
večinoma izrazito pozitivni, tutorandi so večkrat izpostavili dober vtis ob prvem stiku s fakulteto,
saj so dobili občutek, da so sprejeti in obenem zagotovilo, da med študijem ne bodo ostali brez
pomoči starejših kolegov. Tudi odzivi tutorjev so bili razen redkih izjem zelo pozitivni.
Posebno pohvalo je doživelo tudi tutorstvo za tuje študente, ki ga že nekaj let, če je le možno,
izvajamo tako, da v pare kot tutorje in tutorande vključimo študente, ki prihajajo iz istih tujih
držav (večinoma iz držav bivše Jugoslavije ter zamejski Slovenci iz Italije). Ti študenti tudi v tem
letu posebej pohvalijo pomoč svojih tutorjev tudi pri stvareh, ki niso povezane samo s študijem,
tudi s pomočjo pri dodatnem izpopolnjevanju znanja slovenskega jezika in urejanjem raznih
dokumentov, s čimer so se tudi starejši študenti že srečali.
Tudi v prihodnje želimo nadaljevati dobro zastavljene načine tutorstva in dodati morebitne nove
izboljšave.
Tekom študijskega leta 2019/2020 je delo koordinatorja študentskega tutorstva v celoti prevzel
nov koordinator - Martin Drobnič, študent 2. letnika EMŠ Dentalna medicina v študijskem letu
2019/2010.
Študentski svet UL MF je s potekom in organizacijo študentkega tutorstva zadovoljen.

15. Obštudijske aktivnosti študentov UL MF
Študenti UL MF se v prostem času pogosto ukvarjajo z mnogimi obštudijskimi dejavnostmi, ki se
izvajajo v okviru društev študentov medicine in dentalne medicine – največje je Društvo
študentov medicine Slovenije, v okviru katerega poteka tudi večina obštudijskih aktivnosti
študentov UL MF. Druga društva so še Društvo Medicinski razgledi, Društvo za mednarodno
sodelovanje študentov stomatologije in Študentska organizacija MF oziroma Obrazi MF.
Področja, v okviru katerih delujejo študenti v okviru teh društev, so številna in zajemajo
javnozdravstvene, medicinsko-izobraževalne, športne, kulturne in strokovne aktivnosti.
Obštudijsko dejavnost študentov fakulteta ustrezno podpira. Študentski svet je v študijskem letu
2019/2020 zagotovil zadostna finančna sredstva za uspešno izvedbo večine obštudijskih
aktivnosti študentov UL MF.

16. Zaključek
Študentski svet je z delom v študijskem letu 2019/2020 zadovoljen in ga na podlagi ocene
študentov ocenjuje kot zelo uspešnega. Študentski svet je zadovoljen tudi s sodelovanjem z
vodstvom fakultete in drugimi predstavniki ter zaposlenimi na UL MF.
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Predsednica Študentskega sveta UL MF Anka Uršič bo poročilo predstavila na konstitutivni seji študentskega
sveta v študijskem letu 2020/2021. Poročilo bo posredovano vodstvu fakultete in Komisiji za kakovost UL MF.
Poročilo bo tudi javno objavljeno na spletni strani študentskega sveta.
Za nadaljnje informacije je študentski svet
studentski.svet@mf.uni-lj.si in telefona: +386 1 543 7810.

Klemen Petek
podpredsednik
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete

dosegljiv

preko

elektronske

Anka Uršič
predsednica
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete
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pošte:

