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Raziskovalna dejavnost MF
2003 - 2013

• MF UM ustanovljena oktobra 2003
• Registrirana v evidenco raziskovalnih 

zavodov/organizacij, raziskovalnih skupin 
in raziskovalcev spomladi 2005

• do l.2005 brez lastnih raziskovalnih 
projektov



Raziskovalna dejavnost MF
2003 - 2013

• večina visokošolskih učiteljev na MF 
UM vključena v raziskovalne projekte 
na svojih institucijah 

(UKC Maribor, ostale fakultete   
Univerze v Mariboru, …)



V l.2006 prvi doktorand na MF UM 



KZRZ MF 2005 - 2013

• Glavna naloga obravnavati 
– predloge kateder  

• o primernosti predlaganih tem za doktorsko disertacijo, predlaganih 
mentorjev, predlaganih komisij za oceno teme in za oceno 
doktorske disertacije

– mnenja komisij za oceno teme in oceno doktorske 
disertacije

– vloge za pridobitev raziskovalnega naziva, ustanovitev 
raziskovalne skupine



MedResIn v Mariboru 
23.-24.10.2006

mednarodni projekt: 
• Medical Research Initiative South Eastern 

Europe
– financiran s strani 6.okvirnega programa EU, 

koordinator MU Graz

• CILJI:
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja
– znanstveno-tehnološko povezovanje in sodelovanje

med EU in JV Evropo, zlasti državami Z Balkana na
področju biomedicinskih raziskav z namenom
dolgoročne vključitve teh držav v evropsko
raziskovalno sfero (7. OP)



Prva povezovanja

UKC Maribor – Univerza v Mariboru

“Skupne raziskave in raziskovalni 
projekti med UKC Maribor in UM”

Jan.2007: 37 raziskovalcev 
(12 predstavitev raziskovalnega dela)

Marec 2007:  61 raziskovalcev 
(19 predstavitev raziskovalnega dela)

Maj 2008: 59 raziskovalcev
(21 predstavitev raziskovalnega dela)



V letih 2006 do 2013 je bila MF UM 

• prijaviteljica
– 15 temeljnih raziskovalnih projektov
– 5 aplikativnih

• sodelujoča
– pri 8 temeljnih raziskovalnih projektih
– pri 13 aplikativnih 
– pri 17 bilateralnih projektih
– pri 8 EU projektih 
– z gopodarstvom v 13 primerih



Pregled raziskovalnih projektov za obdobje 
2006-2013

Leto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Temeljni raziskovalni 
projekti/MF UM 
prijaviteljica

2 2 3 3 3 2

Aplikativni raziskovalni 
projekti/MF UM 
prijaviteljica

1 1 1 / 2

Temeljni raziskovalni 
projekti/MF UM sodelujoča 
RO

2 1 3 2

Aplikativni raziskovalni 
projekti/MF UM sodelujoča

RO

1 3 5 4

Bilaterala 4 2 5 4 2

EU projekti 3 1 1 1 2

sodelovanje z 
gospodarstvom 

2 2 3 3 3



Eu projekti , kjer je MF sodelujoča

Šifra 

projekta
Naslov projekta

Trajanje projekta Nosilna raziskovalna 
organizacija/vodja

MF kot sodelujoča 
raziskovalna 
organizacija/

Vodja

MedResIn Medical Research Initiative South Eastern 
Europe 

01.12.2005-
30.11.2007

Medizinische Universitaet 
Graz

Prof. dr. Ivan Krajnc

Mscf – CT- 2005-
029958

Marie Curie training Copnferences and 
Workshosps on Clostridia

03/2006 do03/2009
University of Nottingham, UK

Izr. prof. dr. Maja 
Rupnik(član 
konzorcija)

LSHE-CT-2006-037870               European approach to combat outbreaks 
of Clostridium difficile associated 
diarrhoea by development of new 
diagnostic tests (EACCAD)

12.2006-12.2009 Leiden University Medical
Center Izr. prof. dr.    

(Koordinator 
znanstvenega dela 
projekta)

FP6-2004-INCO-DEV-3-
MARAMA II-032059

Marama II 2006 - 2009
Prof. dr. Avrelija Cencič, 
vodja delovnega sklopa WP4 
Potencialni zdravstveni učinki 
marame

UM FKBV

ERA IP 0810 Food  risk assessment, risk-benefit analysis 
and risk management strategies

2008 - 2009
Prof. dr. Avrelija Cencič UM MF

Erasmus IP Traditional food in combating foodborne 
pathogens

2011 prof. dr.  Avrelija Cencič

GP/EFSA/

CONTAM/

2012/01

Study of the influence of food processing 
on nitrate levels in vegetables

2012 - 2013

prof. dr. Avrelija Cencič



MF kot soizvajalka nekaterih programov
PROGRAM POGODB.

OBD.

SODELUJOČI IZ /

VODJA PROGRAMA 

P3-0360 Celostna obravnava alergijskih bolezni in 
astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike

3 leta + 6 let

(sprejet v novo 
obdobje financiranja)

doc. dr. Jovan Miljković

(vodja: prof. dr. Mitja Košnik, 
Bolnišnica Golnik)

P4-0165 Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
6 let

prof. dr. Maja Rupnik

(vodja: prof. dr. Maja Ravnikar, 
Nacionalni inštitut za biologijo LJ)

P3-0310 Celična fiziologija1 10-7
6 let

prof. dr. Marjan Rupnik

Dean Korošak,

Maša Skelin MR,

(vodja: prof. dr. Robert Zorec, UL MF)

P3-0067 Farmakologija in farmakogenomika
4 leta

doc. dr. Polonca Ferk

doc. dr. Aleš Mlinarič

prof. dr. Uroš Potočnik

(vodja: Prof. dr. Mojca Kržan, UL MF)

P2-0046 Separacijski procesi in produktna tehnika
6 let

prof. dr. Andreja Sinkovič

(vodja: Prof. dr.Željko Knez , UM 
FKKT)

P1-0164 Raziskave za zagotavljanje varne hrane in 
zdravja

4 leta

prof. dr. Gorazd LeŠničar

prof. dr.Breda Pečovnik Balon, prof. 
dr. Radovan Hojs

(vodja: prof. dr.Avrelija Cencič , UM 
FKBV)



MF izvajalka programa 2013-2017  (od 2009-
2012 soizvajalka)

POGODB.

OBD.

VODJA 
PROGRAMA/SODE
LUJOČI NA 
PROGRAMU

P3-0036 

Bio-psiho-socialni model kvalitete 
življenja

3 leta + 4 
leta

(sprejet v 
novo 
obdobje 
financiran
ja)

prof. dr. 
Dušanka Mičetić-
Turk
prof. dr. Dejan 
Dinevski
doc. dr. Miljenko 
Križmarič



MF kot član konzorcija za izvedbo programa 
Centra odličnosti

Center odličnosti POGODB. 
OBD. 

za razvoj 
CO

SODELUJOČI IZ MF 
UM/prijavitelj

CO za integrirane pristope v kemiji in 
biologiji proteinov

(CipKeBip)

2009 -
2013

prof. dr. Marjan 
Rupnik in Mateja 
Zemljič/IJS



Raziskovalne skupine  na MF UM
NAZIV SKUPINE VODJA

001 Inštitut za biomedicinske vede Hojs Radovan

002 Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo Pejković Božena

003 Inštitut za fiziologijo Rupnik Marjan

004 Center za humano molekularno genetiko in 
farmakogenomiko

Potočnik Uroš

005 Laboratorij za histologijo in embriologijo Štiblar Martinčič 
Draga

006 Laboratorij za farmakologijo in toksikologijo v postopku 
imenovanja 

007 Raziskovalna skupina za celično mikrobiologijo Saša Lipovšek 

008 Raziskovalna skupina za družinsko medicino Zalika Klemenc 
Ketiš

http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3057
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9010
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3098
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20298
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3104
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=7683
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3372
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=9398
http://sicris.izum.si/search/grp.aspx?lang=slv&id=3595
http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=6205


Raziskovalci

• Število raziskovalcev:
- 2009: 35 raziskovalcev
- 2010: 36 raziskovalcev
- 2011: 43 raziskovalcev
- 2012: 44 raziskovalcev
- 2013: 44 raziskovalcev

• Mladi raziskovalci
– v l. 2013 7 mladih raziskovalcev

-



Znanstvenoraziskovalno delo 
študentov na MF UM 2007-2013

• Na osnovi razpisa za Dekanovo nagrado za raziskovalne
naloge študentov, prejeli skupno 48 zaključenih
raziskovalnih nalog (2007 -2013)

• Dec.2007 podeljene prve Dekanove nagrade (zlata,
srebrna in bronasta)
– Dekanova nagada je enakovredna Prešernovi nagradi MF UL

• Z nagrajenimi raziskovalnimi nalogami so naši študentje
kandidirali tudi za Perlachovo nagrado, ki jo razpisuje UM
in trikrat postali tudi njeni nosilci
– Perlachova nagrada je enakovredna Prešernovi nagradi UL



Znanstvenoraziskovalno delo študentov 

• na MF UM 
– Dekanove nagrade 

• 21 nagrad

• na UM
– Perlachove nagrade

• 3 nagrade (2009, 2012, 2013)

 Prvič kandidirali l. 2009

Prvi diplomanti MF UM



NAGRADA AVTOR-ICA NASLOV NALOGE MENTOR-ICA
PREJEM
PERLACHOVE
NAGRADE

OBJAVA

2007
Zlata Suzana Rožič,

Melanija Županič
POMEN TROPONINA I ALI T PRI AKUTNEM
KORONARNEM SINDROMU BREZ TRAJNEGA DVIGA
VEZNICE ST V EKG

izr. prof. dr. Andreja 
Sinkovič



Srebrna Andrej Bavec KRITERIJI IN ANALIZA UPORABE BIOLOŠKIH ZDRAVIL V
KLINIČNI PRAKSI V UNIVERZITETNEM KLINIČNEM
CENTRU MARIBOR

red. prof .dr. Ivan 
Krajnc



Bronasta Gregor Kralj ENCIMI V LIKVORJU doc. dr. Ivan Malešič 

2008
Zlata Jan Stana,

Domen Stropnik
ŠTUDIJA KRVNE SKLADNOSTI MODIFICIRANIH 
SINTETIČNIH POLIMERNIH POVRŠIN ZA VSADKE

doc. dr. Marko Jevšek 
doc. dr. Simona Strnad 



Srebrna Nina Knez,
Katarina Šiško

DEBELINA ROŽENICE PRI BOLNIKIH S STAROSTNO 
DEGENERACIJO MAKULE

prof. dr. Dušica Pahor 2009 

Bronasta Iva Cestar PREDKLINIČNO STANJE DEMENC – PREVENTIVNA 
INTERVENCIJA

prof. dr. Bojan Zalar

2009
Zlata Jakob Naranđa PARATIROIDEKTOMIJA IN KONČN LEDVIČNA ODPOVED prof. dr. Breda 

Pečovnik Balon

Srebrna Mateja Smogavec,
Nina Softič

RAZŠIRJENOST SAMOZDRAVLJENJA V SLOVENSKI 
POPULACIJI

Prof. dr. Janko Kersnik 

Bronasta Sabina Blažević,
Maja Dorič,
Maruša Jelenc,
Martina Špilak

SPOLNO VEDENJE IN KONTRACEPCIJA V 
ADOLESCENTNEM OBDOBJU

Prof. dr. Igor But 

2010
Zlata Martin Gselman,

Simon Rajh
ODNOS BOLNIKOV S SHIZOFRENIJO DO 
ANTIPSIHOTIČNE TERAPIJE

izr. prof. dr. Blanka 
Kores Plesničar



Srebrna Nina Knez,
Katarina Šiško

VPLIV OPERACIJE  KATARAKTE NA DEBELINO MREŽNICE izr. prof. dr. Dušica 
Pahor



Bronasta Petra Forjan,
Zlatko Horvat,
Alen Jović,
Mojca Obran

PREVALENCA MIOMOV PRI ŽENSKAH V 
REPRODUKTIVNEM OBDOBJU

izr. prof. dr. Igor But



Zlata Andrej Soršak,
Primož Rajšp

POMEN MERJENJA KOSTNE GOSTOTE PRI BOLNIKIH S 
KRONIČNO LEDVIČNO BOLEZNIJO

prof. dr. Breda Pečovnik 
Balon

2012 

Srebrna Jasmina Golc,
Jasna Zakelšek

OKUŽBE DRENAŽNIH SISTEMOV V NEVROKIRURGIJI prof. dr. Tadej Strojnik 

Bronasta Milena Taskovska OBRAVNAVA OKUŽB SPODNJIH SEČIL V DEŽURNI SLUŽBI 
OSNOVNEGA ZDRAVSTVA

Prof. dr. Janko  Kersnik 

2012

Zlata Alenka Koren, 
Katja Karničnik, 
Nastja Kos 

RAZŠIRJENOST IN KVALITETA ŽIVLJENJA OTROK IN 
MLADOSTNIKOV S PRIMARNO NOČNO ENUREZO

doc. dr. Nataša Marčun 
Varda

2013 

Srebrna Žan Ferant,
Nejc Kozar

MINERALNA KOSTNA GOSTOTA PRI OTROCIH IN 
MLADOSTNIKIH S CELIAKIJO IN KRIONIČNO VNETNO 
ČREVESNO BOLEZNIJO

red. prof. dr. Dušanka 
Mičetić Turk
somentor asist. dr. 
Jernej Dolinšek



Bronasta Katja Jerenec,
Maša Samojlenko

VPLIV GENETSKE RAZNOLIKOSTI NA UČINKOVITOST 
FARMAKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA SINDROMA 
POLICISTIČNIH JAJČNIKOV

doc. dr. Polonca Ferk

2013

Zlata MilenaTaskovska VPLIV TESTOSTERONA PRI HEMODIALIZNIH BOLNIKIH doc. dr. Robert Ekart 

Srebrna Anita Ferjuc NAPREDOVANJE KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI DO 
KONČNE LEDVIČNE ODPOVEDI PRI BOLNIKIH, 
SPREMLJANIH V NEFROLOŠKI AMBULANTI

doc. dr. Robert Ekart
somentor doc. dr. 
Sebastjan Bevc



Bronasta Damjana Rehar, 
Jure Fluher

DEJAVNIKI 30-DNEVNE UMRLJIVOSTI PRI BOLNIKIH S 
HUDO SEPSO IN SEPTIČNIM ŠOKOM

prof. dr. Andreja 
Sinkovič

2011



Publicistična dejavnost študentov

• Študente se vzpodbuja k objavljanu rezultatov 
raziskovalnega dela 
– v obliki raziskovalne naloge
– k objavi rezultatov raziskave v obliki članka v 

mednarodno priznanih revijah 
– v reviji, ki jo izdaja MF UM Acta medico-biotechnica
– k objavam v Medicinskih razgledih ali Zdravniškem 

vestniku

Do sedaj so študentje objavili iz razpisanih tem za
Dekanove nagrade 16 člankov, od tega večinoma v
revijah s dejavnikom vpliva



Vključenost študentov v raziskovalne 
projekte na MF UM

• v temeljne raziskovalne projekte na MF UM: 
– J3-2175, »Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika 

kronično vnetne črevesne bolezni« Mitja Mitrovič
– L2-4212 »Tehnologija izdelave Au nano delcev« Andraž Stožer

• v raziskovalne programe:
– P3-0036 “Bio-psiho-socialni model kvalitete življenja” Maja Šikić

Pogačar
– P3-0067 “Farmakologija in farmakogenomika” Katja Repnik, 

Mitja Mitrovič, Larisa Zemljič
– P3-0310 “Celična fiziologija1” Andraž Stožer
– P4-0165 “Biotehnologija in sistemska biologija rastlin” Jure 

Škraban



Zbornik bibliografij habilitiranih učiteljev 
na MF UM 

• L. 2007 smo pričeli z rednim enkrat letnim izdajanjem 
Zbornika bibliografij habilitiranih učiteljev na MF UM, do 
sedaj je izšlo 7 zbornikov
– Priprava 8. zbornika za l. 2013 – 31.12.2013 (marec 2014)

• Namen 
– prikazati uspešnost naših habilitiranih učiteljev na 

področju raziskovalne dejavnosti za preteklo leto
– vzpodbudi zdravo tekmovanje in željo po čim večji 

dejavnosti na znanstveno raziskovalnem področju



Zbornik bibliografij habilitiranih učiteljev
na MF UM 

• Zbornik je del izvajanja programa kakovosti na MF UM in  
samoevalvacije
– prikazane aktivnosti v preteklem letu

• bibliografije vseh habilitiranih učiteljev, ki sodelujejo pri 
izvajanju programov na MF po kazalcih za 
znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki jo uporablja ARRS 

• raziskovalni projekti
• mladi razsikovalci
• programske skupine

• Izdaja zbornika je bila med učitelji dobro sprejeta 



Acta medico-biotechnica  AMB
znanstvenoraziskovalna strokovna revija MF UM

• L. 2008 je MF UM začela izdajati svojo znanstveno-
raziskovalno revijo z imenom Acta medico-biotechnica na 
predlog dekana red. prof. dr. Ivan Krajnc, 

• za glavnega urednika revije je bila imenovana prof.dr. 
Dušica Pahor (2008 – 2012, 2012 - )
– Dne 09.05.2008 smo na Ministrstvo za kulturo RS podali prijavo medija 

v razvid medijev z vsemi potrebnimi prilogami in bili že dne 22.05.2008 
z odločbo št. 61510-143/2008/4 pod zaporedno št. 1339 vpisani v 
razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS

• AMB objavlja izvirne in pregledne znanstvene prispevke
domačih in tujih znanstvenikov, kakor tudi strokovne
prispevke s področja medicine in biotehnike



Uredništvo AMB

Odgovorni urednik:
• Dušica Pahor, MF UM
Uredniki:
• Ivan Krajnc, MF UM
• Radovan Hojs, MF UM
• Vojko Flis, MF UM
• Darja Arko, UKC Maribor 
• Ludvik Trauner, FG UM
• Željko Knez, FKKT UM

1.številka dec.2008



Acta medico-biotechnica  AMB
znanstvenoraziskovalna strokovna revija MF UM

• Prva številka je izšla 1.12.2008 na dan MF UM. 
• Revija izhaja redno dvakrat letno že 5 let. 

– Do sedaj je bilo skupno objavljenih že več kot 90 člankov, 
objavljeni članki so upoštevani pri vrednotenju bibliografskih 
kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, od 
katere je odvisna tudi uspešnost prijav na razpise ARRS

• Uredništvo Acta medico-biotechnice je dec. 2012 prejelo 
priznanje »Prometej znanosti za odličnost v 
komuniciranju« na slovesni akademiji Zahvalnega dneva 
Slovenske znanstvene fundacije.

• Je prva znanstveno-raziskovalna revija v Sloveniji, 
izdajatelj katere je MF, uredniki pa so habilitirani učitelji  



Nova Medicinska fakulteta UM

• September 2013
– popolnoma nove možnosti za izvajanje raziskovalnih

dejavnosti
• vključiti vse raziskovalce, da bi lahko v celoti izkoristili to možnost

– intenzivnejše vključevanje študentov v raziskovalno
delo
• neomejene možnosti dostopa do vrhunske najsodobnejše opreme
• odprta vrata v raziskovalni svet



Univerza v Mariboru



Nova MF







Razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
na MF znotraj UM

• MF UM se v zadnjem letu znotraj UM ob podpori
prorektorice za znanstvenoraziskovalno dejavnost UM
prof.dr. Karin Stana Klainschek intenzivno pripravlja na
nove raziskovalne izzive, med katere spadajo novi
evropski program Obzorja 2013-2020, kjer se znotraj
članic UM povezujemo v raziskovalne projekte UM in
interdisciplinarno pristopamo k novim izzivom

• K.Stana Klainschek. Znanstvenoraziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru in pogled v
prihodnje. Acta medico-biotechnica 2012 (2): 7-11.

• Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti UM 2013-2018. Gradivo za
senat Univerze v Mariboru, sprejeto na 7. seji Senata UM 24.1.2012



Vizija in poslanstvo UM na 
znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem področju

• oblikovanje interdisciplinarnih timov 
raziskovalcev

• vključevanje v mednarodne integracije ter centre 
odličnosti

• omogočiti aktivno vključevanje študentov v 
znanstvenoraziskovalno delo

• Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti UM 2013-2018. Gradivo za
senat Univerze v Mariboru, sprejeto na 7. seji Senata UM 24.1.2012



Cilji UM na znanstvenoraziskovalnem in 
inovacijskem področju

• Vzpostavljanje kreativnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo 
z namenom doseganja trajnostnega razvoja in vrhunskih 
znanstvenih rezultatov, ki bodo zagotavljale večjo prepoznavnost 
UM v domačem in mednarodnem prostoru

• Aktivni udeleženci
– Resorno ministrstvo
– vodstvo in organi UM
– pedagoški in znanstveni delavci
– študenti

• Produkti
– Vrhunski znanstveni rezultati
– Nacionalni in mednarodni projekti
– Prenos znanja v industrijo in podjetništvo

• Strategija znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti UM 2013-2018. Gradivo za
senat Univerze v Mariboru, sprejeto na 7. seji Senata UM 24.1.2012



Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije 
UM 

• Raziskovalno, razvojno in umetniško središče UM 
(RAZ:UM) kot ključnega integrativnega dela 
inovacijskega ekosistema UM

• V okviru RAZ:UM-a  aktivnost DEMOLA Maribor s ciljem 
vzpodbujanja soustvarjanja študentov, podjetij in visokošolskih 
ustanov preko reševanja projektnih nalog, zanimivih za 
gospodarstvo
– podjetje pod okriljem Demole razpiše projektne naloge, ki jih rešujejo 

multidisciplinarne skupine študentov pod mentorstvom podjetij in raziskovalcev 
UM.

– Cilj: ekipa študentov problem in idejo pretvori v delujoč prototip
– Mreža DEMOLA deluje uspešno že na 7 lokacijah Evrope 
– Podjetja lahko po tej poti sodelujejo z 22 univerzami 
– V l. 2013 je v DEMOLA projektih sodelovalo več kot 800 študentov



Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije 
UM 

• Razvoj in izgradnja infrastrukturnega centra UM za 
Inovativne odprte tehnologije IOT; LAB:UM, ki bo 
omogočil raziskovalcem z UM in širše regije dostop do

• raziskovalne opreme
• usposobljene kadre 
• učinkovito upravljanje 
• prispeval k mednarodni vpetosti regije

– Priporitetno področje delovanja 
• področje Obzorij 2020
• »Better Society in Innovation for healthy and active aging« 

Evropskega inštituta za inovacijo in tehnologijo (European Institut 
of Innovation and Technology – EIT) v vzhodni Sloveniji 2015, ki bo 
povezoval Alpe-Adria in Podonavsko raziskovalno skupnost



Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije 
UM 
Izvajanje programa kreativnega jedra UM 
• Center za Odprte inovacije in RaziskavE UM - CORE@UM

– skupno inovacijsko in raziskovalno platformo v Podravju
– usmerjeno v zagotavljanje aktivnega in varnega staranja

• UM je s pobudo AHA@UM - »Active and Healthy Ageing for a better
tomorow« del iniciative EU »European Innovation Partnership on 
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)«

• Cilj AHA@UM
– dvig kakovosti življenja starostnikov
– doseči 2 dodatni zdravi leti pri starostnikih do leta 2020 
– izboljšanje rešitev za diagnozo nenalezljivih bolezni, povezanih s starostjo

Konzorcij AHA@UM predstavljajo fakultete UM in UKC Maribor
Medicinska fakulteta, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo



UM bo razvijala prioritetna raziskovalna področja, 
med katerimi so za medicino pomembna: 

• biomedicinske vede, 
• aktivno in varno staranje  (varna hrana, napredni 

materiali-implanti, dostavni sistemi, senzorji), novi 
pristopi v terapiji, degenerativne spremembe

• prenosljive in neprenosljive bolezni
• telemedicina
• paliativna medicina
• zdravstvena nega in urgentna stanja
• preventivna prehrana in klinična dietetika
• zdravstvena informatika
• okoljevarstveno kmetijstvo in varna hrana
• itd.



Razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti
na MF UM 

• Nova najmodernejše opremljena MF je izziv za vse 
raziskovalce, ponuja možnost za raziskovanje tudi v 
težkih ekonomskih pogojih

• Izkoristimo jo, tako študentje kakor učitelji in postavimo 
trdne temelje nadaljnjemu raziskovalnemu razvoju ne le 
na področju predkliničnih ampak tudi kliničnih predmetov



IGNORANTI QUEM PORTUM PETAT, 
NULLUS SUUS VENTUS EST Seneka

Tistemu, ki ne ve, kam želi pripluti, noben
veter ni dober



Nova lepotica ponoči
Bodo gorele luči tudi pozno v noč?

Hvala za pozornost


	Razvoj raziskovalne dejavnosti na Medicinski fakulteti �Univerze v Mariboru�2003 – 2013�
	Slide Number 2
	Raziskovalna dejavnost MF�2003 - 2013
	Raziskovalna dejavnost MF�2003 - 2013
	Slide Number 5
	KZRZ MF 2005 - 2013
	MedResIn v Mariboru 	�     23.-24.10.2006
	Prva povezovanja
	V letih 2006 do 2013 je bila MF UM �
	Pregled raziskovalnih projektov za obdobje 2006-2013�
	Eu projekti , kjer je MF sodelujoča�
	MF kot soizvajalka nekaterih programov�
	MF izvajalka programa 2013-2017  (od 2009-2012 soizvajalka)�
	MF kot član konzorcija za izvedbo programa Centra odličnosti� �
	�Raziskovalne skupine  na MF UM� �
	Raziskovalci
	Znanstvenoraziskovalno delo študentov na MF UM 2007-2013
	Znanstvenoraziskovalno delo študentov �	�
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Publicistična dejavnost študentov�
	Vključenost študentov v raziskovalne projekte na MF UM�
	Zbornik bibliografij habilitiranih učiteljev �na MF UM �
	Zbornik bibliografij habilitiranih učiteljev�na MF UM �
	Acta medico-biotechnica  	AMB�znanstvenoraziskovalna strokovna revija MF UM�
	Uredništvo AMB
	Acta medico-biotechnica  	AMB�znanstvenoraziskovalna strokovna revija MF UM�
	�Nova Medicinska fakulteta UM
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti na MF znotraj UM
	Vizija in poslanstvo UM na znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem področju�
	Cilji UM na znanstvenoraziskovalnem in inovacijskem področju�
	Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije UM 
	Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije UM 
	Uresničevanje znanstvenoraziskovalne strategije UM 
	UM bo razvijala prioritetna raziskovalna področja, med katerimi so za medicino pomembna: �
	Razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti�na MF UM 
	IGNORANTI QUEM PORTUM PETAT, NULLUS SUUS VENTUS EST		      Seneka
	Hvala za pozornost

