
OBISK ŠTUDENTOV IZ FARMACEVTSKO-BIOKEMIJSKE FAKULTETE V ZAGREBU 
 
V petek, 6. 12. 2019, je našo Fakulteto za farmacijo obiskalo petdeset študentov farmacije in 
medicinske biokemije iz Farmacevtsko-biokemijske fakultete v Zagrebu. V sončno Ljubljano 
so se pripeljali z vlakom in se po jutranji kavi sprehodili do naše fakultete. Ob prihodu smo jih 
vljudno sprejeli in razdelili v tri skupine. Vsi so si nato ogledali knjižnico in študentsko sobico, 
kjer smo jim predstavili delovanje Društva študentov Fakultete za farmacijo, Študentskega 
sveta Fakultete za farmacijo ter Študentske organizacije Fakultete za farmacijo. V 
sproščenem pogovoru smo primerjali podobnosti in razlike v študijskih programih ter si 
prizadevali za iskanje možnih povezav in sodelovanj.  
 
Študentje so si nato ogledali laboratorije na Katedri za farmacevtsko tehnologijo, ki jim jih je 
razkazal asist. Anže Zidar, mag. farm. Podrobno jim je demonstriral delovanje tabletirk na 
udarec, razkazal napredno opremo za izdelavo in analizo farmacevtskih oblik, kot so 
liofilizator, naprava za merjenje velikosti delcev Mastersizer, vrtinčnoslojne komore, HPLC in 
UPLC analizatorji ter ostalo opremo, ki se nahaja v laboratorijih. Raziskovalna dela ter 
dejavnost Katedre za biologijo je študentom predstavil predstojnik katedre, izr. Prof. dr. 
Tomaž Bratkovič, mag. farm. Nenazadnje sta laboratorije in delo Katedre za farmacevtsko 
kemijo predstavila izr. Prof. dr. Janez Mravljak, mag. farm. in asist. Matic Proj, mag. farm. Na 
katedri se raziskovalno ukvarjajo z načrtovanjem, sintezo in biološkim vrednotenjem spojin 
kot potencialnih novih učinkovin. Ogledali smo si laboratorije in opremo, ki jih študentje 
uporabljajo na vajah ter pri raziskovalnem delu za diplomske naloge. Delo v sinteznem 
laboratoriju je tesno povezano z analitiko na NMR, različnih HPLC instrumentih in masnem 
spektrometru visoke ali nizke ločljivosti. Študentje so bili navdušeni nad predstavljenimi 
prostori, ki so, kot so dejali, precej naprednejši od tistih na njihovi fakulteti. 
 
Po obhodu smo odšli na kosilo in se nato vrnili na predavanje izr. Prof. dr. Mojce Lunder, 
mag. farm., prodekanje za mednarodno sodelovanje. Študentom je predstavila mednarodno 
delovanje naše fakultete ter jih navdušila za udeležbo na možnih izmenjavah tudi v 
Sloveniji.   Hrvaški študentje so obisk zaključili na božičnem sejmu in s sprehodom ob 
Ljubljanici. Ob zaključku dneva so dejali, da so nadvse veseli in hvaležni za prijeten sprejem 
in organizacijo ter nas lepo povabili, da vrnemo obisk. Hvala nepogrešljivi podporni ekipi, ki 
je pripomogla k uspešno izpeljanem dogodku. To so sestavljali: Maja Badovinac, Klara 
Dovžan, Nina Grum, Tilen Huzjak, Marjeta Lipužič, Damijana Roškarič, Sara Šoštarič in Jaka 
Vrevc Žlajpah. 
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