
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. mednarodna CEEPUS poletna šola 2022 – Tekočinske biopsije 

 
 

Od 20. do 25. julija 2022 je v Portorožu potekala 7. mednarodna  CEEPUS poletna šola, ki jo je je 
organizirala CEEPUS mreža SI-0611: »Novel diagnostic and therapeutic approaches to complex 
genetic disorders«  v sodelovanju s Fakulteto za Farmacijo, Univerze v Ljubljani.  
 
Šola je potekala v prostorih Dijaškega in študentskega doma Portorož. Sodelovalo je 54 
udeležencev iz 7 držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Češka, Slovaška in 
Japonska), od tega 10 učiteljev in 44 dodiplomskih in podiplomskih študentov laboratorijske 
biomedicine, medicinske biokemije, farmacije in medicine. 
 
Glavna tema poletne šole so bile tekočinske biopsije. Predavanja so potekala v dopoldanskem 
času, vsak dan 3 predavanja vabljenih profesorjev. Sledilo je skupinsko projektno delo študentov 
pod vodstvom tutorjev. Organizirali smo tudi delavnico Evidence based laboratory medicine - How 
to read and understand systemic reviews. 
 
Študente smo prvi dan poletne šole razvrstili v 8 nacionalno mešanih skupin in vsaki skupini 
dodelili temo iz področja tekočinskih biopsij, ki so jo obravnavali tekom poletne šole. Vsaka 
skupina pripravila 30 minutno predstavitev svoje teme. Svoje delo so predstavili pred komisijo, ki 
je njihovo delo ocenila. Študenti, ki so svoje naloge sprejeli zelo resno in odgovorno, so pripravili 
grafično in vsebinsko odlične predstavitve. S tem pridobili izkušnje javnega nastopanja v 
angleškem jeziku, timskega dela in pridobili veliko novega strokovnega znanja. Na osnovi zbranih 
točk iz opravljenega dela, predstavitve in zagovora je bila izbrana tudi najboljša predstavitev, ki je 
ob zaključni slovesnosti prejela simbolično nagrado. 
 
Veliko pozornosti organizatorji poletne šole vsakič posvetimo tudi razvoju socialnih veščin. 
Zavedamo se, da so ravno poletne šole pravo mesto za pridobivanje socialnih veščin in za 



mreženje. Zato smo organizirali kvaliteten družabni program, ki je vključeval: spoznavni večer, 
nacionalni večer z zanimivimi predstavitvami držav, turnir v odbojki na mivki in tradicionalno 
zaključno večerjo. 
 
Ocenjujemo, da je bila letošnja poletna šola CEEPUS že tradicionalno uspešno izvedena in odlično 
sprejeta s strani študentov, pa tudi udeleženih učiteljev in predavateljev. Poleg zelo kvalitetnega 
strokovnega dela je tudi letos pomembno prispeval zelo zanimiv družabni program in visok nivo 
organizacije šole. To je razvidno tudi iz odgovorov anket, ki so jih udeleženci izpolnili na koncu 
šole.   
 

 
 

asist.dr. Irena Prodan Žitnik, predsednica organizacijskega odbora poletne šole 
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