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Spoštovani vsi zbrani!
Zahvaljujem se za priznanje, ki ste ga namenili Študentskemu svetu Fakultete za farmacijo,
Društvu študentov farmacije Slovenije, Študentski organizaciji Fakultete za farmacijo in
Študentski sekciji Slovenskega farmacevtskega društva.
Veseli me, da imamo ob tej priložnosti tudi študentje možnost prikazati svoj pogled o študiju
na Fakulteti za farmacijo.
Želim poudariti, da se z vodstvom fakultete dobro razumemo in z njim zelo uspešno
sodelujemo. Že vrsto let skupaj organiziramo informativne dneve, ki vsako leto privabljajo
večje število bodočih študentov farmacije in laboratorijske biomedicine ter z letošnjim
študijskim letom tudi študente kozmetologije. Vredno je omeniti, da vse tri organizacije
uspešno sodelujemo pri predstavitvah pred študenti 1. letnikov in jih tako ob začetku študija
kar najbolj motiviramo.
Študentje Fakultete za farmacijo smo aktivni na veliko področjih. Da ne bi študentskih let, ki
veljajo za eno najlepših obdobij v življenju, zaznamovala samo predavanja, vaje, kolokviji in
izpiti, poskrbimo študentje sami. Organiziramo tako strokovne, družabne kot tudi športne
dogodke. Izredno smo ponosni, da smo uspešno organizirali 56. kongres Svetovne zveze
študentov farmacije, ki se je avgusta letošnje leto odvijal v slovenski prestolnici. Med drugimi
projekti, ki jih je vredno omeniti, je tudi strokovni projekt Svetovanje bolnikom, med
strokovno-zabavnimi pa ekskurzije po Evropskih prestolnicah ter mednarodni poletni
farmacevtski tabor, ki bo naslednje leto potekal že petnajstič.
Študentje opazimo, da se profesorji trudijo, da bi nam svoje znanje in izkušnje kar najbolje
predali, obenem pa si želimo, da bi v nas spodbujali še večje zanimanje za aktualno dogajanje
v farmacevtski stroki in nas spodbujali k samostojnemu razmišljanju. Le to je pot do uspeha.
Študentski svet Fakultete za farmacijo, Društvo študentov farmacije Slovenije, Študentska
organizacija Fakultete za farmacijo ter Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega
društva se najlepše zahvaljujemo za izraženo priznanje. Dokazuje nam, da čas, ki ga vložimo
v delovanje organizacij, ni izgubljen. Vaša pohvala nam daje dodaten zagon.
Hvala lepa!
Samo Jakovac
predsednik ŠSFFa

