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UVODNA MISEL
Rada imam našo fakulteto, ki pa jo brez nas, študentov, vidim kot prazen list papirja. Menim,
da smo prav mi njena duša, vizija, gonilna sila sistema, kreatorji svoje sedanjosti, v želji
ustvariti boljšo prihodnost. A včasih se nam zdi, da smo kot posameznik v množici študentov
le neznatna črta na tem listu. Ujamemo se v ritual in se ob tem osredotočimo le na
izpopolnjevanje lastne prihodnosti. Fakulteto zapustimo z izpolnjeno prvotno željo –
diplomirati – vendar brez da bi pustili odtis na njeni sliki. V vrtincu lastnih interesov se
pozabimo vrniti k temelju naše poklicne poti.
Sama vem, da tega ne želim. Ne želim biti le bežna podoba na platnu naše fakultete. Želim biti
del te družine, celote, ki sem jo v teh dveh letih sprejela za svojo. Želim pisati nove zgodbe,
ustvariti risbe, ki bodo pripomogle k uspešnosti naše fakultete in dobremu počutju študentov,
ki jo obiskujejo. Čutim se dolžno dajati, kar na tej fakulteti v obliki neprecenljivega znanja
vsakodnevno prejemam in omogočiti, da bo to ostalo tradicija in se hkrati izpopolnjevalo. A
moj cilj ni zgolj pisati lastno zgodbo, temveč ustvariti pisani mozaik v sodelovanju z ekipo enako
motiviranih študentov. Študentov, ki bodo nekega dne, ko se bodo ozrli nazaj, vedeli, da zaradi
njihovega prispevka k reševanju vsakodnevnih problemov, s katerimi se srečujemo študenti,
danes naša Medicinska fakulteta uspešno sledi svoji viziji.

»Če želite biti hitri, pojdite sami.
Če želite priti daleč, pojdite skupaj.«
-- afriški pregovor --
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PLAN DELA
v študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018
Vizija
S svojim delovanjem bom strmela k ohranjanju in izboljševanju organiziranosti in
delovanja Študentskega sveta Medicinske fakultete, ki bo tako ostal in se
dodatno utrdil kot organ fakultete, katerega delovanje in mnenje je cenjeno in
upoštevano s strani pedagoških delavcev in vodstva fakultete ter hkrati študentov
in ki bo s svojim programom dela in izvajanjem interesnih dejavnosti krepil
občutek pripadnost študentov Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
Pri tem vidim svojo vlogo prodekanje za študentska vprašanja kot povezavo med vodstvom fakultete
in pedagoškimi delavci na eni ter študenti na drugi strani, pri čemer verjamem da mi bo uspelo doseči
zastavljene cilje predvsem z lastno vztrajnostjo, dobro organizacijo in timskim delom.

Dolgoročni cilji
OHRANITI IN IZBOLJŠATI ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
ŠTUDENTSKEGA SVETA MEDICINSKE FAKULTETE
Moj cilj je ohraniti obstoječe delovne skupine in po potrebi ustanoviti nove stalne ali zgolj prehodne delovne
skupine. Tako bo delo Študentskega sveta Medicinske fakultete (ŠS MF) lahko bolj učinkovito, hkrati pa se
bodo lahko v delovanje ŠS MF bolje vključevali še drugi motivirani študenti, ki trenutno niso člani ŠS MF.
Ključ učinkovitejše organizacije vidim v večji aktivnosti študentskih svetov letnika, katerih primarna naloga
je obravnavati študentsko problematiko na nivoju letnika in so zato pomemben ključ do sprotnih povratnih
informacij o kvaliteti izvajanja študijskega programa.

DOSEČI PREPOZNAVNOST ŠS MF MED ŠTUDENTI MEDICINE KOT ORGAN,
KI MED DRUGIM SKRBI TUDI ZA INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV
Na naši fakulteti je Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) v veliki večini odgovorno za izvajanje
obštudijskih dejavnosti, malo študentov pa se zaveda, da je mnogo projektov bodisi organiziranih bodisi
sofinanciranih tudi s strani ŠS MF. Z boljšo promocijo in izvajanjem projektov, namenjenih med drugim tudi
povezovanju in sodelovanju študentov, bi dosegli boljše poznavanje delovanja ŠS MF.

POVEČATI OBČUTEK PRIPADNOSTI ŠTUDENTOV MEDICINSKE FAKULTETE
Menim, da slabši obisk dogodkov, ki jih za študente organiziramo študenti Medicinske fakultete in
zmanjšanje števila ljudi, ki se udejstvujejo v raznih projektih, kažejo na upad občutka pripadnosti fakulteti.
Zato želim v roku dveh let s svojim delovanjem doseči, da se bo medsebojno sodelovanje študentov in želja
po skupnem druženju povečala. Cilj je izboljšati obisk tekem Univerzitetne lige, kjer skupaj spodbujamo
športne ekipe naše fakultete, obisk posvetov in delavnic, ki jih organizira ŠS MF ter povečati število prijav na
mesta za študente funkcionarje (člane ŠS MF in ŠS UM, Akademskega zbora, komisij Senata Medicinske
fakultete) in povečati interes študentov za sodelovanje v delovnih skupinah ŠS MF.
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Kratkoročni cilji in akcijski načrt
V začetku mandata je moj največji cilj zagotoviti motivirano ekipo študentov,
ki je predpogoj za uspešno delovanje ŠS MF. V nadaljevanju se bom posvetila
predvsem izpeljavi idej in načrtovanju projektne dejavnosti ŠS MF. Nenazadnje
pa želim dodatno izpostaviti kako načrtujem sodelovanje s Tutorstvom in
Društvom študentov medicine Maribor (DŠMM).

Delovanje in organizacija ŠS MF
Nihče izmed nas ne zmore vsega opraviti sam, zato menim, da sem lahko prodekanja za študentska
vprašanja pri svojem delu uspešna le, če mi uspe ustvariti in koordinirati motivirano ekipo študentov, ki
tvorijo Študentski svet fakultete in njegove delovne skupine. Moja naloga na tej točki je poiskati motivirane
študente in jih vpeljati v sistem dela študentskega sveta, za kar so potrebni jasno zastavljeni cilji, plan dela
in definirane vloge posameznikov v timu.
Cilj I:

Poiskati motivirane kandidate za predsednika letnika v študijskem letu 2016/17. (OKT. 2016)

Cilj II:

S pomočjo kandidatov za predsednike letnikov zagotoviti kandidate za mesta članov Študentskega
sveta posameznega letnika (vsaj 4 študente na letnik in enega študenta absolventa ter enega
doktorskega študenta). (OKT. 2016)

Cilj III: Določiti člane in vodje delovnih skupin ŠS MF, pri čemer bi vsako delovno skupino sestavljali vsaj
trije študenti, od tega vsaj po en študent član ŠS MF. (DEC. 2016)
Cilj IV: Pripraviti kratko evalvacijsko poročilo delovanja ŠS MF na podlagi pripravljenega ocenjevalnega
obrazca za člane ŠS MF in na podlagi diskusije na seji ŠS MF. (OKT. 2017 IN OKT. 2018)

Študentski svet letnika
Osnovna študentska problematika se mora reševati na nivoju letnika, kjer je za to odgovoren predsednik
letnika, ki mu ob strani stoji Študentski svet letnika. Pomen in delo Študentskega sveta letnika sta slabo
poznana in zato je delovanje le-tega velikokrat nezadostno, saj se npr. vprašanja o izboljšanju pedagoškega
dela in izboljšanju študijskih uspehov trenutno obravnavajo zgolj na nivoju ŠS MF.
Cilj I:

Študentski svet letnika se sestane vsaj dvakrat letno, prvič na konstitutivni seji in drugič na redni
seji, na kateri obravnava aktualno študentsko problematiko in pripravi predloge za izboljšave oz.
možne ideje za rešitev identificiranih problemov.

Cilj II:

Študentski svet letnika do avgusta tekočega študijskega leta na podlagi vnaprej pripravljenega
obrazca sestavi letno poročilo, ki zajema povzetek študentske problematike letnika vključno s
predlogi za izboljšave oz. možnimi idejami za rešitev identificirani problemov.

Cilj III: Na podlagi letnega poročila opravi predsednik letnika razgovore z nosilci predmetov z namenom
podaje predlogov o izboljšanju študijskega procesa in z namenom reševanja morebitnih problemov,
ki so nastali tekom študijskega leta. (DO KONCA SEP. TEKOČEGA ŠTUDIJSKEGA LETA)
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Delovne skupine
Posamezna področja, ki zadevajo delovanje Študentskega sveta so preobsežna, da bi jih lahko ŠS MF
obravnaval samostojno in zgolj tokom sej. Z ustanovitvijo delovnih skupin (DS) se bo delo porazdelilo med
člane ŠS MF, hkrati pa se s tem ŠS MF in njegovo delovanje približata tudi študentom, ki jih tovrstno delo
zanima, niso pa člani ŠS MF. Pod okriljem ŠS MF bodo še naprej delovale oz. se bodo na novo vzpostavile
naslednje delovne skupine:

DS za obravnavanje študentske problematike
Ob učinkovitem delovanju Študentskih svetov letnikov ta delovna skupina ne bo imela veliko dela. Njen
namen je pripraviti gradivo za učinkovitejše delovanje Študentskih svetov letnikov in sodelovati s Centrom
za izobraževanje v medicini (CIM), kadar le-ta za svoje delovanje potrebuje povratne informacije ŠS MF.
Cilj I:

Priprava enotnega obrazca za letno poročilo Študentskih svetov letnikov. (MAR. 2017)

DS za promocijo ŠS MF
Glavna naloga te DS bo učinkovito posredovanje informacij s strani ŠS MF do študentov. Samo z uspešno
promocijo in dostopnimi informacijami za vse študente Medicinske fakultete bo lahko delovanje ŠS MF
resnično transparentno. Prav tako pa bi z dosego zastavljenih ciljev lahko pomembno izboljšali poznavanje
delovanja in projektov ŠS MF med študenti fakultete.
Cilj I:

Izdajanje mesečnega Newsletter-ja ŠS MF.

Cilj II:

Posodabljanje podatkov o študentskih predstavnikih v organih MF in UM na spletni strani ŠS MF.

Cilj III: Objava aktualnih prispevkov, obvestil, drugih relevantnih vsebin na spletni strani ŠS MF.
Cilj IV: Urejanje in deljenje informacij preko Facebook strani ŠS MF.
Cilj V: Priprava promocijskega materiala (izdelava plakatov, letakov, objava Facebook dogodkov) ob
izvedbi projektov ŠS MF in izvedba promocije ŠS MF na DocFest-u.
Cilj VI: Pomoč prodekanu za študentska vprašanja pri pripravi priročnika za nove člane ŠS MF. (NOV. 2016)

DS za mednarodno sodelovanje
Trenutno deluje DS za mednarodno sodelovanje zelo uspešno, zato je potrebno v prvi vrsti njihovo delo
ohraniti takšno kakršno je. Nadgradnjo njihovega dela vidim v možnosti izvedbe novega projekta –
delavnice, s katero bi študenti, ki so se odločili za izmenjavo (bodisi Erasmus, bodisi drugo vrsto izmenjave
v tujini) osvojili osnovne veščine komunikacije (jemanje anamneze) v tujem jeziku.
Cilj I:

Ohranjanje in skrb za aktualnost rubrike Mednarodne izmenjave v sklopu Moodle.

Cilj II:

Organizacija predavanja oz. posveta na temo izmenjav Erasmus+.

Cilj III: Organizacija delavnic za slovenske študente, ki se odpravljajo v tujino, na temo jemanja anamneze
v tujem jeziku (angleščina in nemščina) v izvedbi starejših študentov, ki so že opravljali Erasmus
prakso v tujini.
Cilj IV: Organizacija druženja za tuje študente, ki se udeležijo Erasmus+ ali druge izmenjave na MF UM.
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Projektna dejavnost
Pomemben del delovanja Študentskih svetov članic Univerze v Mariboru je tudi projektna dejavnost, ki jo
omogočajo finančna sredstva namenjena s strani Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Večino sredstev
ŠS MF nameni projektom in dogodkom pod okriljem Tutorstva (npr. Kam po študiju splošne medicine,
Klinična beležka, Klinikfest, Vodič po UKC, Izobraževanje za tutorje), del sredstev je namenjen delovanju in
promociji ŠS MF, ostalo vložimo v izvajanje neodvisnih projektov. Pri tem je za prijavo projektov zadolžen
prodekan za študentska vprašanja, ki tesno sodeluje s koordinatorjem Tutorstva in predsednikom DŠMM.
Izvedba projektov do konca koledarskega leta 2016 je že predvidena s strani plana dela, ki ga je ŠS MF potrdil
na januarski seji. Novi projekti bodo lahko zaživeli s koledarskim letom 2017.
Menim, da lahko z dobro izvedenimi projekti na področju izobraževanja v medicini dopolnimo določene
vrzeli v kurikulumu, dokler se ne bodo le-te zapolnile s predmeti in vsebinami, predvidenimi v novem
kurikulumu. Pri tem želim ponovno obuditi delavnice, ki predvsem mlajšim pa tudi starejšim študentom
ponudijo uvod raziskovalno delo.
Cilj I:

Pripraviti pregled predlaganih projektov v koledarskem letu 2017 in predlog obravnavati na seji ŠS
MF ter na podlagi predlogov članov ŠS MF projekte ustrezno popraviti oz. dopolniti. (DEC. 2016)

Cilj II:

Ob prijavi seznama projektov na Poziv Študentskega sveta Univerze v Mariboru za sofinanciranje
izvajanja programa interesnih dejavnosti pridobiti vsaj 80 % zaprošenih sredstev.

V študijskem letu 2016/17 in 2017/18 bi na novo izvedli:
1. IZOBRAŽEVALNO-MOTIVACIJSKI VIKEND ŠS MF V SODELOVANJU S TUTORSTVOM IN CIM
Dogodek bi organizirali po vzoru izobraževalno-motivacijskega vikenda DŠMM ter s tem poskusili v
sproščenem okolju približati delovanje ŠS MF, CIM in Tutorstva študentom, ki jih ta področja zanimajo, pa
niso bili del tega v preteklosti. Hkrati bi bil takšen dogodek namenjen tudi dodatnemu izobraževanju za
študente, že aktivne na katerem izmed omenjenih področij in odličen teambuilding, ki bi pripomogel k
dolgoročno boljšemu delovanju in medsebojnem sodelovanju članov ŠS MF med seboj ter s CIM in tutorji.
V primeru, da bi dogodek uspešno izpeljali v letu 2017, bi ga nato v letu 2018 ponovili.
2. OPUS DELAVNIC NA TEMO UVOD V RAZISKOVALNO DELO
V študijskem letu 2017/18 bi izvedli skupek delavnic s področja raziskovalnega dela, ki bi se izvedle v
manjših, med seboj povezanih tematskih sklopih. V primeru velikega interesa za udeležbo na delavnicah bi
se posamezne delavnice lahko izvedle v večih terminih. Predvidene teme delavnic bi bile:
1. delavnica: Kako napisati raziskovalno nalogo? (oz. predstavitev postopka pisanja raziskovalne
naloge ali članka za objavo v domači/tuji literaturi) (OKT. 2017);
2. delavnica: Iskanje, kritično vrednotenje in ustrezno citiranje literature (NOV. 2017);
3. delavnica: Statistična obdelava podatkov (APR. 2018).
Pri pripravi omenjenih delavnic bi sodelovali pedagoški delavci, ki so uspešni mentorji študentom
raziskovalcem, strokovne službe Medicinske fakultete in Univerzitetna knjižnica Maribor, ter študenti, ki
imajo na tem področju že pomembne izkušnje (npr. dobitniki Dekanove nagrade).
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Tutorstvo
Tutorstvo je najodmevnejši projekt, ki deluje pod okriljem ŠS MF, zato je sam nadzor
nad trenutno situacijo Tutorstva na Medicinski fakulteti in pomoč pri iskanju rešitev
in možnosti nadgradnje tega sistema zagotovo tudi v domeni prodekana za
študentska vprašanja.
Cilj I:

Na delovnem sestanku s koordinatorico CIM in koordinatorjem Tutorstva pripraviti akcijski načrt,
katerega namen bo reševanje aktualnih problematik na področju Tutorstva.

Cilj II:

Redna udeležba delovnih sestankov CIM na področju Tutorstva.

Probleme, s katerimi se trenutno srečuje Tutorstvo sama vidim sledeče. Kot prvo bi bilo potrebno utrditi in
izboljšati delovanje Tutorstva na področjih, ki se razvijajo v zadnjem času in jih tako kar najbolje izpopolniti.
Cilj III: Zagotoviti možnost redne uporabe anatomskih miz s strani predkliničnih tutorjev.
Nadalje je potrebno identificirati možnost nadgradnje Tutorstva tudi pri drugih kliničnih predmetih. Ta
proces, ki že poteka, bo zahteven in dolgotrajen tudi, ker sam sistem – predvsem kliničnega – tutorstva ni
dovolj podrobno poznan nosilcem in izvajalcem vseh predmetov.
Cilj IV: Sodelovati pri pripravi predstavitve sistema Tutorstva pedagoškim delavcem Medicinske fakultete
z namenom prikaza, kako bi lahko tutorstvo uporabili pri svojem predmetu.
Cilj V: Sodelovati s CIM pri pripravi strategije za širjenje Tutorstva na področje pediatrije in nevrologije.
Nenazadnje pa je pomemben del Tutorstva tudi projektna dejavnost, ki v večini spada pod okrilje projektne
dejavnosti ŠS MF. Pri tem menim, da je najpomembneje ohraniti trenutne projekte, ki se izvajajo s strani
Tutorstva in jih nadgrajevati z novimi idejami.
Cilj VI: Na delovnem sestanku s koordinatorjem Tutorstva pripraviti letni plan projektnega dela tutorstva,
ki bo zajemal načrt in okvirno vsebino projektov. (DEC. 2016 IN 2017)
Cilj VII: Sodelovati pri izdaji Zbornika ob 10. obletnici Tutorstva na Medicinski fakulteti.

Sodelovanje z DŠMM
V mojih očeh je sodelovanje prodekana za študentska vprašanja
in DŠMM pomembno predvsem na področju izvajanja interesne
dejavnosti študentov, hkrati pa lahko ŠS MF kot organ, katerega
funkcija je prepoznava in reševanje študentske problematike,
pomaga DŠMM na področju zagovorništva na lokalnem nivoju.
Cilj I:

Pomagati DŠMM pridobiti ustrezna sredstva s strani Poslovodnega odbora MF UM ter s tem
zagotoviti nemoteno izvajanje projektne dejavnosti Društva.

Cilj II:

Izpeljati en skupen projekt ŠS MF in DŠMM letno.

Cilj III: Pomagati DŠMM pri implementaciji strategij, sprejetih s strani Zveze študentov medicine Slovenije
(ZŠMS), na lokalnem nivoju.
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O MENI

Prihajam iz Raven na Koroškem, kjer sem zaključila osnovno šolo in gimnazijo, zadnji dve leti pa živim
v Mariboru, kjer sem trenutno študentka 3. letnika naše Medicinske fakultete.
Že od prvega letnika dalje opravljam funkcijo predsednice letnika in s tem članice ŠS MF. Delo mi
prinaša veliko veselja, saj sem dobila vtis, da lahko študenti z dovolj vztrajnosti pomembno
pripomoremo k izboljšanju učnega procesa in vzdušja na fakulteti. Za menoj je tudi enoletni mandat
študentske predstavnice v Senatu Medicinske fakultete, trenutno pa sem članica Komisije za študijske
zadeve Senata Medicinske fakultete, ter članica Študentskega sveta Univerze v Mariboru in njegove
Komisije za interesne dejavnosti študentov. V preteklem študijskem letu sem bila uvajalna tutorka in
pri tem opravljala funkcijo vodje uvajalnih tutorjev.
Aktivna sem tudi v Društvu študentov medicine Maribor, kjer sem si zadala cilj, da sodelujem pri čim
večjem številu projektov in pri tem najdem tistega, ki mi bo najbolj všeč. Lani sem bila del organizacijske
ekipe projekta Cogito. Septembra sem se kot del delegacije SloMSIC Maribor udeležila generalne
skupščine EMSA (European Medical Students’ Association) v Prištini, na Kosovem.
Že od nekdaj me definirajo optimizem, entuziazem in perfekcionizem, zaradi česar mi dolgoročno uspe
uresničiti večino zastavljenih ciljev. V življenju sem se, predvsem skozi dolgoletno ukvarjanje s športnim
plezanjem, naučila, da je poleg pridnosti in vztrajnosti potrebno zaupati vase in na vsakem koraku
verjeti, da ti bo uspelo.
Reševanje študentske problematike vidim kot dolgotrajen in zahteven proces, ki vključuje veliko
medsebojne komunikacije in usklajevanja ljudi z različnimi pogledi na situacijo. Vsak napredek in uspeh
je zato zame mala zmaga, ki me motivira za nadaljnje delo. Moj moto je pri mojem delu odlomek pesmi
Toneta Pavčka:

»… a če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova,
poskusi: vnovič in zopet in znova.«
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