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POSLOVNO POROČILO SO PRIPRAVILI:
-dekan
-tajnica fakultete
-vodja RFS in
-predsednik Komisije za kakovost

1 POROČILO DEKANA
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja UL – FFA v letu 2007 je izdelano na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter skladno z Navodilom o pripravi zaključnih računov uporabnikov proračuna.
Poslovanje UL FFA je bilo v letu 2007 uspešno, kar je razvidno tako iz finančnih kot tudi fizičnih kazalcev poslovanja, navedenih v dokumentih v prilogi.
Sestavni del poročila sta tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in Letno poročilo o kakovosti za študijsko leto 2006/2007.

2 POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE
Poslanstvo Fakultete za farmacijo je:
- načrtovanje in izvajanje izobraževanja na I., II. in III. stopnji bolonjskih študijskih programov, vzgoja strokovnjakov za opravljanje znanstvenih in
zahtevnih strokovnih del na farmacevtskem in klinično biokemijskem področju kakor tudi na drugih povezanih oziroma mejnih področjih.
- načrtovanje in izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na celotnem področju farmacije, klinične biokemije in mejnih naravoslovnih področjih.
- strokovno delo v državnih institucijah, ki skrbijo za zdravje prebivalcev Republike Slovenije in razvijajo ter promovirajo farmacevtsko stroko doma in
v tujini.

Vizija Fakultete za farmacijo je
- biti v svetovnem merilu priznana in uveljavljena fakulteta na izobraževalnem in znanstvenem področju.
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3 PREDSTAVITEV FAKULTETE
FFA je edina visokošolska izobraževalna institucija v RS na področju farmacije in laboratorijske biomedicine. Na raziskovalnem področju sodeluje z
drugimi raziskovalnimi institucijami in industrijo.
Akreditirane ima naslednje nove bolonjske študijske programe: Enovit magistrski študijski program farmacije, ki traja 10 semestrov in nadomešča
dosedanji UP farmacije; Univerzitetni študijski program laboratorijske biomedicine, ki nadomešča dosedanji VSP laboratorijske biomedicine in
Magistrski študijski program industrijske farmacije. V postopku sprejemanja oz. akreditacije pa ima še Univerzitetni študijski program kozmetologije in
Magistrski študijski program laboratorijske biomedicine, skupaj z nekaterimi drugimi fakultetami UL pa še Magistrski program toksikologije.
Večina novih bolonjskih programov bo razpisanih v študijskem letu 2008/2009.
V študijskem letu 2006/007 je bilo na dodiplomske programe vpisanih z absolventi 1027 študentov, v letu 2007 je diplomiralo 148 študentov.
Zanimanje za študij na študijskih programih FFA je v Sloveniji izjemno veliko. Ena od posledic tega je visoko število potrebnih točk za vpis tako, da se
na študijske programe na FFA vpisujejo učno najuspešnejši in najprizadevnejši študenti, kar se odraža tudi v prehodnosti v višje letnike študija in v
številu diplomantov. Fakulteta ocenjuje, da bo veliko zanimanje tudi za nove študijske smeri- industrijsko farmacijo, kozmetologijo in toksikologijo.
Diplomanti praviloma najdejo zaposlitev takoj, kar bo predvidoma, glede na potrebe na trgu delovne sile, veljalo tudi v prihodnosti, tako za
obstoječe kot tudi za nove smeri študija.
Podiplomski doktorski študij se izvaja v okviru študija Biomedicine na UL. Na znanstveni smeri farmacija in klinična biokemija je bilo v štud. l. 2006/07
vpisanih skupno 97 študentov, v letu 2007 je znanstveni magisterij dokončalo 5 študentov, 14 jih je doktoriralo.
FFA sodeluje z Lekarniško zbornico Slovenije pri specialističnem študiju. Učitelji FFA pa sodelujejo tudi pri specializacijah iz medicinske biokemije.
Poleg verificiranih študijskih programov FFA redno izvaja ali sodeluje pri izvajanju strokovnega usposabljanja za magistre farmacije in farmacevtske
tehnike, ki ga potrebujejo za pridobitev oz. ohranjanje licence za delo na zdravstvenem področju.
FFA zaposluje 24 učiteljev in 19 asistentov, kar je glede na število študentov odločno premalo.
Dejavnost fakultete poteka v poslovni stavbi na Aškerčevi c. 7 v Ljubljani, na skupno 5000 m2 uporabnih površin ter v dvoriščni predavalnici, ki si jo
deli s FKKT in kjer ima pravico do dvotretjinske uporabe . Laboratoriji in ostali prostori so urejeni in funkcionalni ter relativno sodobno opremljeni.
Prostorska preverba je pokazala, da fakulteta za izvedbo študijskih programov potrebuje dodatno še 5 do 6 tisoč m2, skupno 10.800 m2.
Primanjkuje ji tako predavalnic kot tudi laboratorijev in kabinetov.
FFA v pravnem prometu nastopa v imenu in za račun UL, ko gre za dejavnost izobraževanja in raziskovanja v javni službi, ter v lastnem imenu, ko gre
za tržno dejavnost.
Notranje je organizirana v organizacijske enote in sicer v šest kateder, inštitut in tajništvo fakultete.
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Organi fakultete so: senat, dekan, akademski zbor, upravni odbor in študentski svet.
Za posamezna področja je pri organih fakultete imenovanih več operativnih komisij in odborov.

4 USMERITVE IN CILJI FAKULTETE
4.1

Zakonske in druge pravne podlage

Področje delovanja fakultete urejajo:
-

4.2

Zakon o visokem šolstvu.
EU direktiva o reguliranih poklicih.
Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani.
Statut Univerze v Ljubljani.
Pravila o organizaciji delovanja UL – FFA.

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela

Dolgoročni cilji fakultete so:
-

v skladu s potrebami farmacevtske in klinično biokemične stroke izobraževati letno 1400 do 1500 študentov na dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programih,
kvalitetna implementacija novih bolonjskih študijskih programov,
izvajati kakovostno raziskovalno delo,
skrb za mednarodno primerljivo kvaliteto študija,
pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela,
povečanje tržne dejavnosti (projekti z gospodarstvom),
povečanje števila domačih (ARRS) in mednarodnih (7OP) projektov
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4.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007

Področje izobraževanja: Izvedba študijskih programov
-univerzitetni študijski program Farmacije
-visokošolski strokovni študijski program Laboratorijske biomedicine
-podiplomski (mag. in dr. študij) Biomedicina
-sodelovanje pri specialističnem študiju ter
-organizacija podiplomskega funkcionalnega izobraževanja farmacevtov in farmacevtskih tehnikov.

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti
Podatki o doseganju zastavljenih ciljev na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter kadrovskega in knjižničnega področja fakultete v
letu 2007 so razvidni iz Letnega poročila o kakovosti za študijsko leto 2006/2007, ki je v prilogi in je sestavni del tega poročila.

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Pri izvajanju programa dela UL FFA v letu 2007ni bilo nedopustnih in nepričakovanih dogodkov oz. posledic.

6.2

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Fakulteta ocenjuje, da je bilo njeno poslovanje v letu 2007 primerljivo oz. na nivoju poslovanja v letu 2006, predvsem v smislu fizičnega
poslovanja. Zabeležena so manjša negativna odstopanja pri tržni dejavnosti, to je sodelovanja z gospodarskimi subjekti. Vzrok je izpad
bioekvivalenčnih študij za Krko d.d., v sodelovanju z UKC. Večji pa je obseg pedagoškega dela, ki pa se bo v bodoče še povečal zaradi
povečanega vpisa na dodiplomske študijske programe ter uvedbe novih študijskih programov.
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6.3

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja
Menimo, da je poslovanje fakultete učinkovito, kvalitetno in gospodarno. Na področju nacionalnega programa izobraževanja, ki ga finansira
država je fakulteta v letu 2007 poslovala skladno s sklepi in splošnimi akti, ki sta jih izdala Upravni odbor UL in rektor UL ter skladno z Merili za
vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FFA.

6.4

Ocena notranjega nadzora javnih financ
Ocena je razvidna iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ na UL FFA, ki je priložena poročilu.

6.5

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi od pomembnih zastavljenih ciljev fakultete za leto 2007 so bili realizirani.

6.6

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj
in urejanje prostora
Fakulteta je edini visokošolski izobraževalni in raziskovalni zavod na področju farmacije in klinične biokemije v državi, zato menimo, da je na
področju svoje stroke pomemben subjekt. Tega se v celoti zaveda, zato posveča veliko pozornosti predvsem kvaliteti študija in razvoju
raziskovalnega dela. Diplomanti FFA so mednarodno primerljivo uspešni tako v industriji kot v lekarništvu in na drugih področjih in v celoti
zaposljivi. V okviru EU je poklic farmacevta reguliran.
Prav tako je pomembno in uspešno delo fakultete na raziskovalnem področju, kjer je velika stopnja povezanosti z neposredno farmacevtsko
industrijo v državi.

Priloge:
-Letno poročilo o kakovosti za študijsko leto 2006/2007
-Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

7

