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V Ljubljani, 25. 8. 2019 

 

Zadeva: Poročilo o poteku dogodka EPSA Summer University 2019 (SU 2019), Portorož 

 

Poletno šolo EPSA SU 2019 je med 16. in 21. julijem 2019 organiziralo Društvo študentov farmacije 
Slovenije skupaj z Evropsko zvezo študentov farmacije EPSA, v Portorožu. Tema poletne šole je bila: 
»Joining forces with other professionals for better healthcare«. 

Potekala je v prostorih Dijaškega doma Portorož, Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani 
in Fakultete za turistične študije Univerze na primorskem. Dogodka se je udeležilo 121 udeležencev iz 
20 evropskih držav. Organizacija dogodka je potekala eno leto in pol, in sicer pod vodstvom članov 
organizacijske ekipe, ki jo sestavljajo: predsednica Eva Velimiović, podpredsednik Anže Zidar, 
blagajničarka Neža Rogelj Meljo, koordinator za logistiko Nejc Ajlec, koordinator družabnega programa 
Tomaž Zupan, koordinatorka izobraževalnega programa Špela Bohinec, koordinatorka za registracije 
Anja Jeriha in koordinatorka za odnose z javnostjo Jerca Kristan. Na samem dogodku je pomagalo tudi 
20 študentov Fakultete za farmacijo, članov podporne ekipe.  

Na dogodku je sodelovalo 18 predavateljev in 10 trenerjev mehkih veščin. Glavna tema poletne šole je 
bilo medpoklicno sodelovanje. Delavnice in treningi so potekali v dopoldanskem času, po kosilu pa smo 
za udeležence organizirali razne družabne aktivnosti, kot so ogledi znamenitosti, javno kampanjo o 
HPV, mreženje s podjetjem Lek d.d. in pa ECTS test na zadnji dan šole.  

Študentje, ki so sodelovali na delavnicah, označenih z oznako ECTS, so lahko na koncu tedna sodelovali 
pri preizkusu znanja. Tisti, ki so na testu zbrali več kot 55 % točk, so pridobili potrdilo o priznavanju 2 
ECTS točk. Tekom tedna smo tudi zbirali zapiske, ki so jih udeleženci zapisovali med predavanji in po 
koncu dogodka izdali »Educational outcomes booklet«, kjer so zbrani povzetki vseh predavanj in 
treningov, ki so potekali na poletni šoli.  

Poleg teoretičnega znanja so udeleženci poletne šole na treningih pridobili tudi veliko znanja mehkih 
veščin. Trenirali so svoje sposobnosti javnega nastopanja, organiziranja časa, organiziranja projektov, 
argumentiranja in podobno. V tako kulturno pestri družbi so študentje spoznavali veliko drugih kultur 
in navad, pridobivali nova prijateljstva in nove izkušnje. Ob večerih smo organizirali druženja na raznih 
lokacijah v Portorožu in okolici, kjer so udeleženci v sproščenem okolju spoznavali nove ljudi in se 
povezovali. Zelo so bili tudi navdušeni nad strokovno ekskurzijo v podjetje Krka, d.d., v objekt Notol 2 
in nad ogledom znamenite Postojnske jame.  



Medkulturno sodelovanje in vzdušje je bilo v Portorožu res sijajno. Za to se moramo zahvaliti odličnim 
udeležencem, predavateljem, trenerjem in soorganizatorjem, ki so pripomogli h kreaciji zabavnega in 
poučnega farmacevtskega tedna na sončni strani Alp. 

Zahvaljujemo se tudi vsem partnerjem, ki so omogočili organizacijo tako odličnega dogodka, kot je bil 
Summer University 2019 v Portorožu.  

 

Anže Zidar, Podpredsednik organizacijskega odbora 


