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50-letnica celovitega študija farmacije v Sloveniji
(1960 - 2010)

1 Povzetek
2. 12. je potekala slovesnost ob 50-letnici celovitega študija farmacije v Sloveniji.
Slovesnosti so se udeležili predsednik državnega zbora RS, dr. Pavel Gantar, rektor
Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik ter številni visoki gostje,
predstavniki gospodarstva ter inštitucij.
Uvodoma je goste pozdravili dekan Fakultete za farmacijo, prof. dr. Stanislav Gobec,
ki je poudaril, da Fakulteta za farmacijo danes ponuja atraktivne, sodobne in poglobljene
študijske programe, na katere se vpisujejo najboljši študenti, hkrati pa visoko strokovnost
zaposlenih kažejo tudi rezultati raziskovalnega dela, tako na področju osnovnih kot
aplikativnih raziskav z več kot 100 članki in 2.000 citati letno. S preko 50 patenti,
podeljenimi za izume, pa fakulteta pomembno vpliva na kakovost in vitalnost naše
farmacevtske industrije in farmacevtske stroke. Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik izpostavil številna priznanja, ki jih prejemajo tako zaposleni
kot študenti ter sodelovanje z gospodarstvom, ki je lahko vzor ostalim fakultetam.
Slovesnost ob 50-letnici celovitega študija farmacije v Sloveniji je s svojo prisotnostjo
počastil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Pavel Gantar. V
slavnostnem govoru je poudaril ključno nalogo fakultete, da bodoče strokovnjakinje in
strokovnjake opremi z vrhunsko farmacevtsko izobrazbo, da se bodo lahko s kritičnostjo
odzivali na širša družbena vprašanja in se ob tem zavedali etičnih načel in odgovornosti
tega poklica.
Fakulteta za farmacijo se je s priznanji zahvalila posameznikom, podjetjem in inštitucijam
za njihov doprinos k prepoznavnosti in mednarodni uveljavljenosti fakultete ter
sodelovanje na strokovnem področju. Za razvoj fakultete in njenih študijskih programov
sta priznanje prejela dolgoletna sodelavca fakultete profesorica doktorica Jana Lukač
Bajalo in profesor doktor Slavko Pečar. V imenu dveh največjih farmacevtskih podjetij
v Sloveniji Krke d.d. in Leka d.d. pa sta priznanje za podporo pri razvoju fakultete in
sodelovanje na strokovnem področju prevzela predsednik uprave in generalni direktor
gospod Jože Colarič in predsednik uprave magister Vojmir Urlep. Priznanje za
sodelovanje na strokovnem področju in prispevek k prepoznavnosti fakultete je v imenu
Slovenskega farmacevtskega društva prejel predsednik društva dr. Gašper Marc. Za
številne aktivnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru ter organizacijo projektov kot
so: Svetovanje bolnikom, Zdravstveni tim, Leciklarna, poletni farmacevtski tabor ipd. pa
so priznanje za prispevek k prepoznavnosti fakultete prejele tudi štiri študentske
organizacije farmacevtov (Študentski svet fakultete, Študentska organizacija fakultete,
Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva in Društvo študentov farmacije
Slovenije).
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2 Pozdravni govor dekana Fakultete za farmacijo, prof. dr.
Stanislava Gobca
Spoštovani predsednik državnega zbora Slovenije g. Pavel Gantar, ... cenjeni rektor
UL prof. Radovan Stanislav Pejovnik, spoštovani visoki gostje, sodelavke in
sodelavci, kolegice in kolegi
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani letos praznuje petdeseto obletnico celovitega
študija farmacije v Sloveniji. Prvi poskusi izvajanja študija farmacije sicer segajo že v leto
1946 in nato še enkrat v leto 1955, vendar se je celovit študij farmacije na takratnem
Odseku za farmacijo Naravoslovne fakultete začel izvajati leta 1960. Petdeseta obletnica
celovitega študija farmacije v Sloveniji je pravi trenutek, da kritično ocenimo dosedanjo
pot fakultete in seveda izzive, ki jih prinaša prihodnost.
Poslanstvo Fakultete za farmacijo še vedno temelji na treh stebrih: razvoj in izvajanje
kvalitetnega visokošolskega izobraževanja na vseh treh bolonjskih stopnjah programov
področja farmacije in laboratorijske biomedicine, načrtovanje in izvajanje
znanstvenoraziskovalnega dela in skrb za strokovne dejavnosti na področju lekarništva,
laboratorijske biomedicine, farmacevtske industrije in zakonodaje.
Zaradi usklajevanja z evropsko zakonodajo in predvsem zaradi bolonjske prenove smo
študijske programe na naši fakulteti v zadnjih desetih letih večkrat prenavljali. Kljub temu,
da bodo po bolonjski prenovi potrebni še manjši popravki učnih programov, lahko
ugotovimo, da Fakulteta za farmacijo danes ponuja atraktivne, sodobne in poglobljene
študijske programe, na katere se vpisujejo najboljši študenti. Fakulteta za farmacijo ima
danes na programih 1241 dodiplomskih in 246 podiplomskih študentov. Do sedaj je
Fakulteta za farmacijo podelila že 2661 diplom na univerzitetnem programu farmacija,
369 diplom na visokošolskem strokovnem programu laboratorijska biomedicina, 227
magisterijev in 157 doktoratov. Hitro rast fakultete najbolje oriše podatek, da smo od tega
samo v zadnjih desetih letih podelili 1117 univerzitetnih diplom in kar 109 doktoratov.
Izjemen porast kažejo tudi rezultati raziskovalnega dela, tako na področju osnovnih kot
aplikativnih raziskav. Naši raziskovalci letno objavijo že več kot sto člankov v revijah z
dejavnikom vpliva. Zadovoljni smo, da je vedno več člankov objavljenih v najuglednejših
revijah in da v mednarodnem okviru dosegajo veliko odmevnost, na kar kaže skoraj dva
tisoč skupnih čistih citatov na leto. Vsako leto vložimo več patentnih prijav in sistematsko
skrbimo za nakup sodobne velike raziskovalne opreme, ki nam bo omogočila rast na
raziskovalnem področju tudi v prihodnje. Naša usmeritev tudi v prihodnje ostaja enaka,
kot je bilo v zadnjih desetletjih: Fakulteta za farmacijo je izobraževalna in raziskovalna
ustanova, ki svoje mesto vidi med najboljšimi srednjeevropskimi farmacevtskimi
fakultetami, ki želi enakopravno deliti svoje znanje z drugimi in skrbeti za dobrobit
človeštva. Raziskovalni pristop k reševanju problemov prenašamo na naše študente na
vseh stopnjah študija in prepričani smo, da jim s tem dajemo najboljšo popotnico za
njihovo uspešno poklicno pot.
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Da bomo lahko kos tem ambicioznim ciljem, bomo v prihodnosti morali rešiti nekatere
pereče probleme. Mednje nedvomno sodi prostorska stiska, saj novim programom in
hitremu porastu števila študentov ni sledilo primerno povečanje prostorov. Fakulteti za
farmacijo tako primanjkuje kar 45% potrebnih površin. Ravno tako moramo še izboljšati
kadrovsko zasedbo in popraviti razmerje med številom študentov in učiteljev. Še naprej je
potrebno vlagati v vrhunsko raziskovalno opremo in razvoj vrhunskih tehnologij. Poglobiti
moramo mednarodna sodelovanja tako na pedagoškem kot na znanstvenoraziskovalnem področju in si prizadevati, da s pomočjo evropskih in drugih mednarodnih
projektov dobimo še več sredstev za naše delovanje. Sledenje tem ciljem mora biti izziv
vsem, ki skrbimo za ugled Fakultete za farmacijo.
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem vam, kolegicam in kolegom, ki ste v
minulih desetletjih kakorkoli sodelovali pri delu Fakultete za farmacijo. Vašega časa, volje
in predanosti skupni organizaciji se ne da ovrednotiti in poplačati, saj je neprecenljive
vrednosti. Zavezujem se, da bomo vaše delo nadaljevali in nadgrajevali tudi v prihodnosti.
Hvala vsem!

December 2010

Prof. dr. Stanislav Gobec, dekan
UL - FFA
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3 Prejemniki priznanj Fakultete za farmacijo ob 50-letnici
celovitega študija farmacije v Ljubljani
Ob častitljivem jubileju celovitega študija farmacije v Sloveniji je Fakulteta za farmacijo
podelila priznanja posameznikom, podjetjem in inštitucijam, ki so še posebej pomembno
vplivali na razvoj fakultete. Senat Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je na 13. seji
sprejel sklep o podelitvi šestih priznanj.
Priznanje za razvoj fakultete in njenih študijskih programov
Profesorica doktorica Jana Lukač Bajalo, univerzitetna diplomirana kemičarka,
specialistka medicinske biokemije, je bila 17 let zaposlena kot vodja Inštituta za
laboratorijsko diagnostiko na Pediatrični kliniki, na Fakulteti za farmacijo pa je delala 19
let, od tega 15 let kot predstojnica Katedre za klinično biokemijo in članica senata.
Profesorica Jana Lukač Bajalo je svoje delo posvetila razvoju stroke laboratorijske
medicine v Sloveniji in razvoju izobraževanja na tem področju. Orala je ledino pri pripravi
in izvajanju študijskih programov Laboratorijske biomedicine: najprej, že leta 1988,
višješolskega študijskega programa farmacija - smer medicinska biokemija, nato pri
njegovem preoblikovanju v visoki strokovni študij Laboratorijske biomedicine in pozneje
pri bolonjski prenovi tega študija v univerzitetni visokošolski študij. Sodelovala je pri
njegovi nadgradnji s pripravo magistrskega programa Laboratorijska biomedicina. Od
ustanovitve podiplomskega študija Biomedicina do upokojitve je bila koordinatorica ali
članica programskega sveta tega študija in sodelovala pri njegovem preoblikovanju v
bolonjski doktorski študij. Več kot 10 let je bila nacionalni koordinator Centralno
evropskega programa izmenjav univerzitetnih študijev (CEEPUS).
S svojim strokovnim, znanstvenim in pedagoškim delom je pridobila naziv zaslužne
profesorice Univerze v Ljubljani.
Posebej pomemben je njen prispevek v skrbi za etična načela pri delu na področju
laboratorijske medicine v Sloveniji. Je članica državne Komisije za varstvo pacientovih
pravic, predsednica častnega razsodišča Zbornice laboratorijske medicine in avtorica
prvega in še veljavnega Kodeksa deontologije laboratorijske medicine v Sloveniji.
Profesor doktor Slavko Pečar vse od leta 1973 deluje na sedanji Fakulteti za farmacijo
Univerze v Ljubljani, kjer je prešel pot od asistenta do rednega profesorja.
Profesor Slavko Pečar ima izjemne zasluge pri razvoju in uveljavitvi Fakultete za
farmacijo kot vrhunske izobraževalne in znanstvene ustanove v slovenskem
visokošolskem in raziskovalnem prostoru ter za njeno prepoznavnost v tujini. V treh
mandatih je bil član njenega vodstva, najprej kot namestnik predstojnika v obdobju 19801982, nato od 1982 do 1984 kot predstojnik takratnega Oddelka za farmacijo Fakultete za
naravoslovje in tehnologijo in v obdobju 1995-1999 kot dekan Fakultete za farmacijo. V
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tem obdobju je njegova največja in najdaljnosežnejša zasluga, da je z vizionarskim
pogumom in vztrajnostjo uspel izpeljati gradnjo novega južnega krila FFA ter prenoviti
nekatere laboratorije v stari stavbi, tako da sta standard in opremljenost prenovljene
fakultete dosegla evropski nivo. Ta korak je dal nov zagon kadrovski rasti na FFA,
pedagoškemu in znanstvenoraziskovalnemu delu ter začetku novega razvojnega cikla
FFA. Za svoje zasluge pri razvoju in vodenju Fakultete za farmacijo je leta 2001 prejel
zlato plaketo Univerze v Ljubljani.
Profesor Pečar od leta 1999 kot predstojnik uspešno vodi Katedro za farmacevtsko
kemijo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.
Profesor Pečar ima bogato znanstveno bibliografijo, ki obsega 140 znanstvenih člankov v
mednarodnih in domačih znanstvenih revijah in je avtor oziroma soavtor vrste v tujini
(Evropa, ZDA, Japonska) podeljenih patentov s področja farmacevtske kemije.
V 37 letih svojega poklicnega delovanja je profesor Slavko Pečar kot visokošolski učitelj,
znanstvenik in dekan Fakultete za farmacijo odločilno prispeval k uspešnemu razvoju
Fakultete za farmacijo in njenih študijskih programov.
Priznanje za podporo pri razvoju fakultete in sodelovanje na strokovnem področju
Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, je pomembno doprinesla k ustanovitvi
visokošolskega študija farmacije v Sloveniji in je vseskozi sodelovala s Fakulteto za
farmacijo pri razvojnih in raziskovalnih projektih. Še posebej je bilo to sodelovanje plodno
na področjih farmacevtske tehnologije, farmacevtske kemije in bioekvivalenčnih študij.
Krka je pomembno prispevala k visokemu standardu raziskovalnega dela na fakulteti, saj
nam je omogočila nakup velike raziskovalne opreme, pa tudi postavitev laboratorijev za
celične kulture in farmacevtsko biotehnologijo. Pomembno je tudi sodelovanje Krkinih
strokovnjakov v pedagoškem procesu, še posebej cenimo njihovo pomoč pri ustanovitvi
in izvajanju magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija. Sodelovanja s
farmacevtskim podjetjem Krka si želimo tudi v prihodnje.
Lek, farmacevtska družba, d.d., Ljubljana, ki je član Skupine Sandoz, Novartisove
generične divizije, od ustanovitve podpira delovanje fakultete in se vključuje v njeno delo
tako na raziskovalno strokovnem kot tudi na pedagoškem področju. Številni skupni
razvojni in raziskovalni projekti so omogočili Leku uspešen razvoj novih konkurenčnih
izdelkov in še povečali uspešnost poslovanja, fakulteta pa je s tem pridobila bogate
izkušnje prenosa znanja do uporabnikov in potrdilo, da je njeno delovanje in poslanstvo
pomembno za našo družbo. Iz dolgoletnega sodelovanja še posebej izstopa veliko število
skupnih patentnih prijav. Zelo cenimo tudi pomoč farmacevtskega podjetja Lek pri
gradnjah in prenovah fakultetne stavbe in nakupih večje raziskovalne opreme, zelo smo
veseli tudi sodelovanja Lekovih strokovnjakov pri izvajanju naših pedagoških aktivnosti.
Prepričani smo, da bo sodelovanje uspešno tudi v prihodnje.
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Priznanje za sodelovanje na strokovnem področju in prispevek k prepoznavnosti
fakultete
Slovensko farmacevtsko društvo kot najširša povezovalna in krovna skupnost znotraj
naše stroke opravlja pomembno poslanstvo pri zagotavljanju visokega strokovnega nivoja
in ugleda farmacije pri nas, zelo pomembne so tudi aktivnosti društva pri mednarodni
uveljavitvi slovenske farmacije. Odnos med Slovenskim farmacevtskim društvom in
Fakulteto za farmacijo presega zgolj plodno sodelovanje dveh stanovskih inštitucij, saj
lahko govorimo o soodvisnosti oziroma prepletu skupnih strokovnih in operativnih
interesov ter nalog, ki se izražajo v doseganju odličnosti pri izvajanju številnih, za stroko
izjemno pomembnih in odmevnih projektov.
Ob današnjem praznovanju zato Slovenskemu farmacevtskemu društvu izrekamo iskreno
zahvalo in mu z velikim veseljem podeljujemo zasluženo priznanje. Želimo si, da bi tudi v
prihodnje, tako kot do sedaj skupaj sooblikovali našo prihodnost ter skrbeli za naš ugled
in prepoznavnost.
Priznanje za prispevek k prepoznavnosti fakultete
Skupno priznanje prejmejo štiri študentske organizacije: Študentski svet fakultete,
Študentska organizacija fakultete, Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega
društva in Društvo študentov farmacije Slovenije.
Študenti svojih znanj in veščin ne pridobivajo samo v okviru formalnega
izobraževanja, temveč tudi v okviru številnih obštudijskih dejavnostih. Študenti Fakultete
za farmacijo so prepoznavni po svojih aktivnostih tako v slovenskem kot tudi
mednarodnem prostoru. Pri tem gre posebna zahvala tistim posameznikom, ki so svoj
čas posvetili kolegom in organizaciji projektov kot so: Svetovanje bolnikom, Zdravstveni
tim, Leciklarna, poletni farmacevtski tabor, glasili Orior in Spatula, mednarodne
izmenjave, pa tudi prestižna mednarodna srečanja s kongresi obeh mednarodnih
študentskih farmacevtskih organizacij EPSA in IPSF v Sloveniji in sodelovanju v njihovih
reprezentativnih telesih. Tekom let je peščica nadobudnežev zrasla v razvejano in
številčno mrežo odličnih organizatorjev, ki skrbi za svoj podmladek. V okviru te mreže so
se kalili številni strokovnjaki in nosilci farmacevtske stroke. Posebej bi poudarili tudi
uspehe naših športnikov, ki premagujejo najboljše. Ponosni smo na naše odbojkarje,
košarkarje, nogometaše, šahiste, plavalce in številne predstavnike v individualnih športih.
Prav tako pa tudi na študente, ki so aktivni na kulturno umetniškem področju.
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4 Zgodovina farmacije in celovitega študija farmacije v
Sloveniji
Priznani rimski zdravnik grškega rodu Galen je v 2. stoletju zapisal, da je za dobrega
zdravnika potrebnih 11 let študija. Opozarjal je, da mora še posebej dobro absorbirati
znanja o nabiranju in shranjevanju rastlin in mineralov ter pripravi zdravil, ker je na tržnici
možno vsak dan dobiti ponarejena zdravila. Preneseno v današnji čas, bi njegova
navodila ustrezala vsem profilom zdravstvenih delavcev, saj je do ločitve med farmacijo in
medicino prišlo šele leta 1240 z Zakonom o zdravstvenih uslugah zdravnika in lekarnarja,
ki ga je izdal nemški cesar Friderik II Štaufovec.
Skrb za izobraževanje farmacevtov je bila omenjena tudi v Lekarnarskem redu za
Vojvodino Kranjsko in v drugih predpisih iz 18. stoletja. Zahtevano je bilo osnovno znanje
latinščine, natančno predpisan čas učenja, obveznosti učenca in učitelja-lekarnarja. Za
samostojno delo je bilo potrebno na univerzi pridobiti tudi znanje iz naravoslovja in
materie medice. Z uvedbo Ilirskih provinc pod francosko upravo v času Napoleona so v
Ljubljani po ukazu maršala Marmonta organizirali Centralno šolo, ki je vključevala tudi
farmacevtski študij. Za farmacevte sta bila temeljna dva predmeta: materia medica in
farmacevtska kemija. Slednjo je predaval farmacevt Zandrini iz Brescie. Izkušnje s
področja farmacevtske tehnologije so študenti pridobili v lekarnah. Po obdobju
restavracije je šolanje potekalo na raznih avstrijskih univerzah v skladu s tironcinialnim
sistemom (dvo- do triletni študij lekarniške prakse z izpitom pred izpraševalci iz
lekarniškega gremija, nato študij v okviru medicinske fakultete). Ob koncu 19. stoletja je
bil v Zagrebu vpeljan dvoletni tečaj farmacije na Filozofski fakulteti, ki je še pred koncem
Avstro-Ogrske vseboval temeljne farmacevtske predmete tistega časa in dvoletno prakso.
Po končani vojni leta 1945 je bila razglašena samostojnost Farmacevtske fakultete v
Zagrebu, kjer se je izobraževala tudi večina takratnih slovenskih farmacevtov. Na pobudo
Ministrstva za narodno zdravje, ki ga je vodil Marjan Ahčin, dr. med, je bilo možno v dveh
študijskih letih 1946/47 in 1947/48 na Oddelku za kemijo, Tehniške fakultete vpisati
naravoslovne predmete farmacevtskega študija, študij pa nato nadaljevati v Zagrebu ali
Beogradu. Ta delni študij je bil z naslednjim letom ukinjen.
Prizadevanja za obnovitev študija farmacije v Ljubljani so se okrepila zlasti po ustanovitvi
Farmacevtskega društva Slovenije, tako da je bil v študijskem letu 1955/56 ponovno
razpisan študij v 1. letniku, ki je omogočal nadaljevanje študija na drugih univerzah. Tak
način študija je bil za marsikoga težaven predvsem s finančnega vidika, zato je bil
značilen kar precejšen osip. Na osnovi večletnih priprav je društvo pripravilo teze o
reorganizaciji farmacevtskega izobraževanja, na osnovi katerih je bil pripravljen elaborat z
naslovom Reforma farmacevtskega študija in ustanovitev popolnega Farmacevtskega
odseka na Naravoslovni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v šolskem letu 1960/61 se je s
sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije začel štiriletni študij farmacije po novem programu,
ki je ustrezal pogojem za financiranje. Tedanja ideologija je podpirala t.i. dvostopenjski
inverzni študij, za katerega je bilo značilno, da naj bi študenti najprej pridobili praktično
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znanje, pomembno za kadre v gospodarstvu, na višji stopnji pa še teoretična znanja.
Materio medico in galensko farmacijo sta predavala takratna višja predavatelja Dušan
Karba in Pavle Bohinc in higieno doc. dr. Ivan Bonač; številne farmacevtske predmete je
izvajal prof. Franc Minaržik, mr. ph.
V naslednjih petdesetih letih so sledile raznolike in številne spremembe, zato
izpostavljamo le nekatere. V začetnem obdobju, leta 1966, so izobraževanje na področju
farmacije izvajali le 3 predavatelji, 3 asistentke, administratorka in laborantka, danes pa
pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na šestih katedrah opravlja 150
zaposlenih.
Pomemben dogodek v razvoju študija farmacije na Univerzi v Ljubljani je bil Zakon o
Univerzi, ki je predpisoval samoupravno organiziranje Univerze oziroma fakultet v
temeljne organizacije združenega dela. Študij farmacije je izvajala Visokošolska temeljna
organizacija združenega dela, kasneje Visokošolska temeljna organizacija in nazadnje
Oddelek za Farmacijo na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo. Slednji se je
preoblikoval v Fakulteto za farmacijo, ki deluje kot samostojna članica Univerze v Ljubljani
od leta 1995. Danes na fakulteti poteka šest študijskih programov: Univerzitetni študij
farmacije, ki se nadomešča z bolonjskim Enovitim magistrskim študijskim programom
Farmacija, prvostopenjska bolonjska študija Univerzitetni študijski program Laboratorijska
biomedicina, Univerzitetni študijski program Kozmetologija, drugostopenjska bolonjska
študija Magistrski študijski program Industrijska farmacija, Magistrski študijski program
Laboratorijska biomedicina, in interdisciplinarni doktorski program Biomedicina.
Skoraj celo prvo desetletje se je študij farmacije izvajal na številnih lokacijah, leta 1968 pa
je fakulteti uspelo pridobiti sredstva za ureditev lastnih prostorov na Stari tehniki; leta
2000 Fakulteta za farmacijo dokonča izgradnjo nadomestnega prizidka in s tem pridobi
približno 3000 m2 dodatnih prepotrebnih površin za pedagoško in znanstvenoraziskovalno dejavnost. Tako pri izgradnji, kot pri zagotavljanju sodobne opreme so
fakulteto, poleg pristojnih nacionalnih inštitucij, podpirali darovalci iz farmacevtske
industrije in lekarništva; pomemben del sredstev pa so zbrali zaposleni.
V strokovni oceni potreb po farmacevtih v LR Sloveniji iz leta 1963 je navedeno, da bodo
lekarne in farmacevtska podjetja potrebovala v naslednjih desetih letih 218 diplomiranih
farmacevtov, v obdobju 1991 do 1995 pa je ocenjeno število novih usposobljenih
farmacevtov že skoraj 2x večje - 40 na leto. Danes na univerzitetnem programu farmacija
letno študij dokonča 120 magistrov farmacije, ki so praviloma zelo dobro zaposljivi.
Povečanje potreb po farmacevtih je po eni strani posledica želje po kvalitetnejših in
varnejših storitvah v javni farmacevtski službi; po drugi strani pa povečane potrebe po
strokovnem delu farmacevtov na drugih delovnih mestih, na primer v farmacevtskih
podjetjih, kjer je potrebno razviti nova zdravila in z njimi prodreti na zahtevne trge.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani kot vrhunska pedagoška in znanstvenoraziskovalna ustanova se s sodobnimi izzivi uspešno spopada.
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5 Fakulteta za farmacijo v številkah
Študijski programi v študijskem letu 2010/2011
V študijskem letu 2010/2011 so na Fakulteti za farmacijo študenti vpisani v naslednje
študijske programe:
− stari univerzitetni študijski program Farmacija (9 semestrov): absolventi
− harmonizirani študijski program Farmacija (10 semestrov): 4. in 5. letnik,
absolventi
− stari visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska biomedicina:
absolventi
− stari podiplomski študijski program Farmacija: 4. letnik
− stari podiplomski študijski program Klinična biokemija: 4. letnik
− bolonjski enoviti magistrski študijski program Farmacija (skupna 1. in 2. stopnja,
300 ECTS): 1., 2. in 3. letnik
− bolonjski univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (1. stopnja,
180 ECTS): 1., 2. in 3. letnik
− bolonjski univerzitetni študijski program Kozmetologija (1. stopnja),
− bolonjski magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina (2. stopnja,
120 ECTS): 1. in 2. letnik
− bolonjski magistrski študijski program Industrijska farmacija (2. stopnja, 120
ECTS): 1. in 2. letnik ter absolventi
− bolonjski doktorski študijski program biomedicine, smeri Farmacija, Klinična
biokemija in laboratorijska biomedicina ter Toksikologija (3. stopnja, 180
ECTS): 1., 2. in 3. letnik
− teoretični del specialističnega študija na področju farmacevtskih specializacij
(oblikovanja zdravil, preskušanja zdravil, klinične farmacije, lekarniške
farmacije, farmakognozije) in medicinske biokemije
− vseživljenjsko izobraževanje na področju laboratorijske biomedicine (trije
enosemestrski tečaji)
V postopku akreditacije pa je magistrski študijski program Toksikologija (2. stopnja, 120
ECTS), ki ga skupno pripravljajo štiri članice Univerze v Ljubljani.
Študenti Fakultete za farmacijo v študijskem letu 2010/2011
V študijskem letu 2010/2011 je bilo na vse študijske programe vpisanih 1479 študentov.
Fakulteta za farmacijo izvaja tudi teoretični del specialističnega študija za farmacevte (15
študentov), del specialističnega študija iz medicinske biokemije (5 študentov) in
Vseživljenjsko izobraževanje iz laboratorijske biomedicine (3 študenti).
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Skupno število študentov v šolskem letu 2010/2011 je torej 1501
Diplomanti, magistri in doktorandi
V petdesetletnem obdobju je na fakulteti doktoriralo 157 študentov, magistriralo pa 227,
2.611 študentov je uspešno zaključilo univerzitetni študij Farmacija, 359 pa visokošolski
strokovni študij Laboratorijska biomedicina.
Zaposleni
Na Fakulteti za farmacijo je zaposlenih 150 oseb; od tega 47 visokošolskih učiteljev, 28
asistentov, 13 raziskovalcev, 28 mladih raziskovalcev in 34 nepedagoškega osebja.
Raziskovalni in razvojni projekti
Raziskovalno delo fakultete poteka pod okriljem treh raziskovalnih programov financiranih
v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), katerih prijavitelj je
Fakulteta za farmacijo:
− Raziskovalni program Farmacevtska tehnologija: načrtovanje, priprava in
vrednotenje sodobnih dostavnih sistemov učinkovin vodi prof. dr. Aleš Mrhar
− Raziskovalni program Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in
vrednotenje učinkovin vodi prof. dr. Danijel Kikelj
− Program Farmacevtska biotehnologija: znanje za zdravje vodi prof. dr. Janko
Kos
Raziskovalci Fakultete za farmacijo sodelujejo še pri naslednjih raziskovalnih programih:
Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov (vodja dr. Janez Štrancar), Geni,
hormoni in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah (vodja prof. dr. Janez Preželj)
in Sistemske avtoimunske bolezni (vodja prof. dr. Blaž Rozman), katerih prijavitelji so
druge raziskovalne organizacije.
Programske skupine izvajajo tudi temeljne in uporabne raziskovalne projekte, ki jih
financirajo ARRS, različna ministrstva Vlade RS, domača ali tuja farmacevtska ali druga
industrija in Evropska unija. Leta 2009 je ljubljanska fakulteta za farmacijo izvajala 7
temeljnih raziskovalnih projektov, 4 aplikativne raziskovalne projekte, poleg tega pa še
več razvojno-raziskovalnih projektov z gospodarstvom, predvsem s farmacevtskimi
podjetji Lek-Sandoz, Krka, Ars Pharmae, Pliva, Polfarma, Merck, GSK, Astra Zeneca,
Novo Nordisk, Fidimed, Brinox in Abela Pharm.
Fakulteta sodelovanje tudi s tujimi raziskovalnimi skupinami in strokovnimi institucijami pri
evropskih raziskovalnih projektih v 6. in 7. okvirnem programu EU. Tako je bila v 6.
okvirnem programu EU vključena v dva integrirana projekta (INTAFAR,
CANCERDEGRADOME), v 7. okvirnem programu EU pa do sedaj v štirih projektih
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(NANOPHOTO, MAREX, ORCHID, PHARMINE). Poleg tega je vključena še v center
odličnosti Biotehnologija s farmacijo in v projekt COST, ki jih je prav tako financirala
Evropska unija.
Publikacije in odmevnost
Kakovost znanstvenega in strokovnega dela utemeljujejo številne publikacije, odmevnost
v mednarodni znanstveni in strokovni javnosti ter uporabnost pri gospodarskih in drugih
partnerjih. Raziskovalci Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so do zdaj objavili že
več kot 1700 znanstvenih člankov. Zadnje desetletje se je še posebej povečalo število
člankov v revijah z dejavnikom vpliva (SCI). Takih člankov je bilo leta 1996 15, leta 2009
pa kar 124, kar kaže na nadpovprečen dvig kakovosti raziskovalnega dela.
Raziskovalno delo na Fakulteti za farmacijo je neposredno ali posredno vplivalo na
kakovost in vitalnost naše farmacevtske industrije in farmacevtske stroke, kar dokazuje
več kot 50 patentov, podeljenih za izume, ki so rezultat inovativnega dela na fakulteti.
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6 Slikovno gradivo
Slikovno gradivo s prireditve bo dostopno od petka 3.12.2010 na povezavi
www.ekometer.si/FFA50.

Slika

Vir in avtor:

Fakulteta za farmacijo - zgradba

Arhiv FFA

Zaslužna profesorja in ustanovitelja farmacevtskega študija v
Ljubljani: dr. Dušan Karba, mag. farm. in dr. Pavle Bohinc,
mag. farm.

Arhiv FFA

Fotografije s slovesnosti ob 50-letnici celovitega študija
farmacije v Sloveniji
- pogled v dvorano
- prejemniki priznanj z predsednikom DZ, dr. Gantarjem,
rektorjem UL, prof. Pejovnikom, prorektorico UL, prof. Kristl,
dekanom FFA, prof. Gobcem
- častni gosti
- dekan Fakultete za farmacijo, prof. Stanislav Gobec
- predsednik Državnega zbora RS, dr. Pavel Gantar
- vokalna skupina Farmonija (mlade raziskovalke in asistentke
FFA; v ozadju poezija oblike in glasbe, ki se farmacevtom
razkrivajo skozi mikroskop)

Fotografinja: Tomo Marinšek
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