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se je rodil leta 1973 v Šempetru pri Gorici. Po končanem univerzitetnem študiju 
farmacije na Univerzi v Ljubljani leta 1999, se je vpisal na doktorski študij Biomedicina 
in leta 2005 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo.  
 
Med podiplomskim študijem je bil na 3-mesečnem strokovnem usposabljanju na 
Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem. V letu 2002 je opravil tudi civilno služenje 
vojaškega roka na Zavodu za slepo in slabovidno mladino. 
  
Po diplomi leta 1999 se je zaposlil na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo, najprej 
kot stažist asistent, danes kot visokošolski učitelj.  Velik del svojih aktivnosti je posvetil 
razvoju Katedre za socialno katedro, katere predstojnik je od leta 2009 dalje.  
 
Dr. Mitja Kos ima preverjeno pedagoško aktivnost. S sodelavci je oblikoval več novih 
predmetov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Fakultete za 
farmacijo, razvil je kompetenčni model praktičnega usposabljanja študentov, uvedel 
sodelovanje z mentorji iz prakse in sodobne pedagoške metode, vključno z objektivno-
strukturiranim kliničnim vrednotenjem, kar predstavlja ključen element strokovnega 
razvoja študentov farmacije. Bil je mentor in somentor pri 49 univerzitetnih diplomah, 
29 bolonjskih magisterijih, 2 znanstvenih magisterijih, 7 doktoratih in 3 specializacijah. 
Kot gostujoči učitelj je v letu 2017 deloval na tuji inštituciji – WHO Collaborating 
Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies, na Austrian Public 
Health Institute, na Dunaju v Avstriji. 
 
Je član izvršnega odbora mednarodne organizacije Pharmaceutical Care Network 
Europe, kateri je v obdobju 2016-2018 tudi predsedoval. Kot vabljeni predavatelj 
sodeluje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter v komisijah Ministrstva za 
zdravje RS, Lekarniške zbornice Slovenije in Javne agencije za zdravila in medicinske 
pripomočke.  
 
Osrednja tema njegovih znanstvenih raziskav je varnost in primerjalna učinkovitost 
zdravil, njihova dostopnost bolnikom ter racionalizacija in optimizacija njihove porabe. 
Je nosilec razvoja sistema vrednotenja zdravstvenih tehnologij in prenosa 
farmakoekonomike iz akademskega nivoja v slovensko zdravstveno prakso. S sodelavci 
je razvil referenčni center za farmakoekonomiko v okviru Katedre za socialno farmacijo. 
Vodil je več kot 50 aplikativnih gospodarskih projektov s področja farmakoekonomike 
in farmakoepidemiologije. Deluje tudi na področju farmacevtske skrbi z vrednotenjem 
farmacevtskih svetovalnih storitev, kot sta farmakoterapijski pregled in pregled uporabe 
zdravil.  
 
 



Svojo ekspertizo izkazuje z bibliografijo, s predavanji na domačih in mednarodnih 
strokovnih ter znanstvenih srečanjih ter sodelovanjem pri aplikativnih projektih.  
Objavlja članke v revijah s faktorjem vpliva – pri 31 je prvi ali vodilni avtor ter v drugih 
revijah – 23 člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor. Njegova dela imajo 168 čistih 
citatov.  
 
Dr. Mitja Kos je bil na Univerzi v Ljubljani prvič izvoljen v naziv asistenta leta 1999, 
nato v docenta leta 2008 in izrednega profesorja leta 2013. Habilitacijska komisija UL je 
na seji v juniju 2019 podala soglasje k njegovi izvolitvi v naziv rednega profesorja za 
področje socialne farmacije.  
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