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Katalog informacij javnega značaja Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
Tel: 01 47 69 500, Faks: 01 42 58 031,
Spletna stran: http://www.ffa.uni-lj.si
Odgovorna uradna oseba:
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan, dekanja
Datum prve objave kataloga:
7. 12. 2005
Datum zadnje spremembe:
24. 5. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslov u:
http://www.ffa.uni-lj.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja
Fakulteta za farmacijo (v nadaljevanju UL FFA) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je
zavoda:
članica Univerze v Ljubljani. Znanstvenoraziskovalno delo se izvaja kot del obveznega pedagoškega
dela in v sklopu temeljnih aplikativnih, razvojnih in drugih projektov. Poleg tega U L FFA dejavno in
uspešno sodeluje tudi z gospodarstvom, predvsem s farmacevtsko industrijo in je imetnik oz.
soimetnik omembe vrednega števila patentnih prijav.
UL FFA izvaja dodiplomske študijske programe in sicer:
- Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina,
- Univerzitetni študijski program Kozmetologija,
- Enoviti magistrski študijski program Farmacija,
- Magistrski študijski program Industrijska farmacija in
- Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina.
Na podiplomskem nivoju oz. na III. bolonjski stopnji UL FFA izvaja:
- Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina.
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot

Organi Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo so:
1) Dekanja: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
kontaktna oseba: Lidija Mataija - tajnica vodstva, tel: 01 47 69 509, e-pošta: dekan@ffa.uni-lj.si
2) Senat: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan - predsednica senata
kontaktna oseba: Mateja Terčič, tel: 01 47 69 514, e-pošta: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si
3) Akademski zbor: prof. dr. Marija Sollner Dolenc – predsednica
kontaktna oseba: Lidija Mataija – tajnica vodstva, tel: 01 47 69 509, e-pošta: tajnistvo@ffa.uni-lj.si
4) Upravni odbor: izr. prof. dr. Matjaž Jeras – predsednik
kontaktna oseba: Lidija Mataija -tajnica vodstva, tel: 01 47 69 509, e-pošta: tajnistvo@ffa.uni-lj.si
5) Študentski svet: Tilen Huzjak - predsednik
tel: 01 4769 598 in 01 4769 563, e-posta: studentski.svet@ffa.uni-lj.si

2.b Organigram zavoda
Or ganizacijska shema
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojnaoseba:

Dekanja:
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
tel: 01 47 69 501, e-pošta: dekan@ffa.uni-lj.si
Tajnik fakultete:
Katja Višnjevec Vahčič, univ. dipl. prav.
tel: 01 47 69 504, e pošta: tajnik@ffa.uni-lj.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Najpomembnejši so: 8226; Statut UL
Pravila o organizaciji in delovanju UL FFA
Pravilnik o študijskem redu Fakultete za farmacijo Pravilnik o
doktorskem študiju Fakultete za farmacijo
Pravilnik o Prešernovih nagradah študentom UL
Pravilnik o nagradah in priznanjih UL FFA
Notranji predpisi UL so objavljeni na: http://www.unilj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija
pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/
Notranji predpisi Fakultete za farmacijo so objavljeni na: http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/osebnaizkaznica/pravila-akti-in-ceniki/
Državni predpisi

Zakon o visokem šolstvu Odlok o preoblikovanju UL
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraževanja

Predpisi EU

Sklep, št. 2/00
Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v
programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Sklep št. UE-SI 959/99
Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za
sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in
izobraževanja
Program "Socrates"
Sklep, št. 3/2001
Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka
Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
Šesti okvirni program
Memorandum o soglasju
med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu
programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki
prispevajo k oblikovanju

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
--- ----------2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL
Seznam strateških in programskih
dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
Habilitacijski postopek z matičnih področij UL FFA
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
- Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
- Osebni karton študenta
- Zapisnik o izpitu
- Evidenca o diplomantih
- Evidenca o nostrifikacijah tujih diplom
- Evidenca o priznavanju izobrazbe
- Evidenca uporabnikov knjižnice
- Evidenca o zaposlenih delavcih
- Evidenca o raziskovalcih
- Evidenca o poškodbah pri delu
- Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)
- Evidenca sodelujočih v kliničnih študijah
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Popis nepremičnin v uporabi UL FFA:
Poslovna stavba Aškerčeva cesta 7, Ljubljana
Poslovna stavba Aškerčeva cesta 9, Ljubljana
Poslovni prostori Trg MDB 2, Ljubljana
Poslovni prostori Tržaška 32, Ljubljana
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij - sledijo
razčlenjenemu opisu
delovnega področja organa

Seznam predavanj za š. l. 2018/2019
Študijski koledar za š. l. 2018/2019
Cenik storitev UL za š. l. 2018/2019

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta (http://www.ffa.uni-lj.si ) ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v dopoldanskem času na sedežu Univerze
v Ljubljani, Fakultete za farmacijo.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih
informacijoziroma
tematskih sklopov

O študiju in možnostih nadaljevanja študija
O priznavanju izobraževanja
O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
O ceniku storitev

