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Uvod v farmacijo (EMŠF) : Navodila za pripravo seminarjev  
 
 
Namen seminarjev pri predmetu Uvod v farmacijo je spodbuditi študente h aktivnemu spoznavanju farmacije na 
samem začetku študija. Obenem želimo postaviti tudi temelje timskega dela. V ta namen smo oblikovali igro 
vlog ter kviz.  
 
Igra vlog: Farmacija na zatožni klopi 
 
Gre za igro vlog, kjer dve skupini študentov utemeljujeta izbrano tezo. To je trditev, ki sama po sebi še ni 
veljavna in jo je potrebno dokazati, argumentirati oz. ustrezno utemeljiti. Teze so načrtno postavljene na 
provokativen način z namenom motivacije študentov h aktivnemu delu ter razjasnitvi vloge farmacije v družbi. 
Študenti se tako delijo na zagovornike in na oponente teze, ki svoje argumente predstavijo na soočenju.  
 
Soočenje poteka na Fakulteti za farmacijo. Dva predstavnika, en iz skupine zagovornikov ter en iz skupine 
oponentov, igrata vlogo sodnika ter vodita razpravo. Predstavnika izberejo člani skupine. Ostali prisotni študenti 
ter učitelji predstavljajo poroto. 
 
Na soočenju je zaželena predstavitev ustreznih strokovnih in drugih virov, ki utemeljujejo posamezne trditve. 
Možna je predstavitev s pomočjo programa MS Power Point ipd. 
 
Za soočenje je na razpolago 60 min.  
 
Razporeditev študentov po posameznih skupinah ter datum soočenja sta objavljena na spletni strani Fakultete za 
farmacijo. 
 
Dan pred soočenjem skupine po e-pošti oddajo pisni dokument (MS Word) ter drugo gradivo z argumenti za oz. 
proti posamezni tezi. Dokument naj med drugim vsebuje tudi imena članov skupine, tezo ter vlogo skupine 
(zagovorniki oz. oponenti). Dokument naj ne bo daljši od petih strani.  
 
 
Kviz s področja farmacije 
 
Študenti pripravijo uvodno predstavitev, ki preostale študente uvede v izbrano tematiko. Temu sledi kviz. 
Izbrani študenti vodijo kviz in pripravijo nabor zanimivih vprašanj, obenem pa poskrbijo tudi za ustrezne 
odgovore ter razlage. Vprašanja in odgovori z utemeljitvami naj bodo v pisni obliki (MS Word), za namen 
predstavitve pa tudi v obliki MS Power Point predstavitve. Pri razlagi posameznih odgovorov je možna tudi 
dodatna informacija s slikovnim gradivom ipd. Preostali študenti bodo razdeljeni v skupine, ki bodo na kvizu 
med seboj tekmovale.  Kviz bo potekal na Fakulteti za farmacijo.  
 
Za uvodno predstavitev ter kviz je na razpolago 60 min.  
 
Razporeditev študentov po posameznih skupinah ter datum kviza sta objavljena na spletni strani Fakultete za 
farmacijo. 
 
Dan pred soočenjem skupina po e-pošti odda pisni dokument (MS Word) ter uvodno predstavitev in kviz z 
vprašanji in odgovori (MS Power Point). Dokument naj med drugim vsebuje tudi imena članov skupine in temo 
kviza. Dokument naj ne bo daljši od petih strani.  
 


