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Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani letos praznuje petdeseto obletnico celovitega
študija farmacije v Sloveniji. Prvi poskusi izvajanja študija farmacije sicer segajo že v leto
1946 in nato še enkrat v leto 1955, vendar se je celovit študij farmacije na takratnem Odseku
za farmacijo Naravoslovne fakultete začel izvajati leta 1960. Petdeseta obletnica celovitnega
študija farmacije v Sloveniji je pravi trenutek, da kritično ocenimo dosedanjo pot fakultete in
seveda izzive, ki jih prinaša prihodnost.
Poslanstvo Fakultete za farmacijo še vedno temelji na treh stebrih: razvoj in izvajanje
kvalitetnega visokošolskega izobraževanja na vseh treh bolonjskih stopnjah programov
področja

farmacije

in

laboratorijske

biomedicine,

načrtovanje

in

izvajanje

znanstvenoraziskovalnega dela in skrb za strokovne dejavnosti na področju lekarništva,
laboratorijske biomedicine, farmacevtske industrije in zakonodaje.
Zaradi usklajevanja z evropsko zakonodajo in predvsem zaradi bolonjske prenove smo
študijske programe na naši fakulteti v zadnjih desetih letih večkrat prenavljali. Kljub temu, da
bodo po bolonjski prenovi potrebni še manjši popravki učnih programov, lahko ugotovimo, da
Fakuleta za farmacijo danes ponuja atraktivne, sodobne in poglobljene študijske programe, na
katere se vpisujejo najboljši študenti. Fakulteta za farmacijo ima danes na programih 1241
dodiplomskih in 246 podiplomskih študentov. Do sedaj je Fakulteta za farmacijo podelila že
2661 diplom na univerzitetnem programu farmacija, 369 diplom na visokošolskem
strokovnem programu laboratorijska biomedicina, 227 magisterijev in 157 doktoratov. Hitro
rast fakultete najbolje oriše podatek, da smo od tega samo v zadnjih desetih letih podelili 1117
univerzitetnih diplom (torej skoraj polovico) in kar 109 doktoratov (to je kar dve tretjini).
Izjemen porast kažejo tudi rezultati raziskovalnega dela, tako na področju osnovnih kot
aplikativnih raziskav. Naši raziskovalci letno objavijo že več kot sto člankov v revijah z
dejavnikom vpliva. Zadovoljni smo, da je vedno več člankov objavljenih v najuglednejših
revijah in da v mednarodnem okviru dosegajo veliko odmevnost, na kar kaže skoraj dva tisoč
skupnih čistih citatov na leto. Vsako leto vložimo več patentnih prijav in sistematsko skrbimo
za nakup sodobne velike raziskovalne opreme, ki nam bo omogočila rast na raziskovalnem
področju tudi v prihodnje. Naša usmeritev tudi v prihodnje ostaja enaka, kot je bilo v zadnjih
desetletjih: Fakulteta za farmacijo je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki svoje mesto
vidi med najboljšimi srednjeevropskimi farmacevtskimi fakultetami, ki želi enakopravno

deliti svoje znanje z drugimi in skrbeti za dobrobit človeštva. Raziskovalni pristop k reševanju
problemov prenašamo na naše študente na vseh stopnjah študija in prepričani smo, da jim s
tem dajemo najboljšo popotnico za njihovo uspešno poklicno pot.
Da bomo lahko kos tem ambicioznim ciljem, bomo v prihodnosti morali rešiti nekatere pereče
probleme. Mednje nedvomno sodi prostorska stiska, saj novim programom in hitremu porastu
števila študentov ni sledilo primerno povečanje prostorov. Fakulteti za farmacijo tako
primanjkuje kar 45% potrebnih površin. Ravno tako moramo še izboljšati kadrovsko zasedbo
in popraviti razmerje med številom študentov in učiteljev. Še naprej je potrebno vlagati v
vrhunsko raziskovalno opremo in razvoj vrhunskih tehnologij. Poglobiti moramo mednarodna
sodelovanja in izmenjave tako na pedagoškem kot na znanstveno-raziskovalnem področju in
si prizadevati, da s pomočjo evropskih in drugih mednarodnih projektov dobimo še več
sredstev za naše delovanje. Sledenje tem ciljem mora biti izziv vsem, ki skrbimo za ugled
Fakultete za farmacijo.
Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem vam, kolegicam in kolegom, ki ste v
minulih desetletjih kakorkoli sodelovali pri delu Fakultete za farmacijo. Vašega časa, volje in
predanosti skupni organizaciji se ne da ovrednotiti in poplačati, saj je neprecenljive vrednosti.
Zavezujem se, da bomo vaše delo nadaljevali in nadgrajevali tudi v prihodnosti.

Hvala vsem!

