Interdisciplinarni
doktorski študijski program BIOMEDICINA
Znanstveno področje

Farmacija

Koordinatorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
mirjana.gasperlin@ffa.uni-lj.si

Namestnik koordinatorja: prof. dr. Tomaž Vovk
tomaz.vovk@ffa.uni-lj.si

Biomedicina
Interdisciplinarni doktorski študij
Sodelujoči

Znanstvena področja

5 članic UL




■

Biotehniška fakulteta



■

Fakulteta za farmacijo



■

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo



Medicinska fakulteta



■
■

Veterinarska fakulteta

3 raziskovalni inštituti:





■

Institut „Jožef Stefan“



■

Kemijski inštitut



■

Nacionalni inštitut za biologijo

Biokemija in molekularna biologija
Farmacija
Genetika
Javno zdravje
Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
Medicina - klinična usmeritev
Medicina - temeljna usmeritev
Medicinska mikrobiologija
Nevroznanost
Toksikologija
Veterinarska medicina

Biomedicina
Interdisciplinarni doktorski študij
TEMELJNI CILJ PROGRAMA
Zaposlitev na najzahtevnejših in najodgovornejših delovnih mestih
Ustvarjalno in samostojno znanstvenoraziskovalno delo, tudi v mednarodnih
projektih
Reševanje znanstvenih problemov z interdisciplinarnim pristopom
Kritično presojo raziskovalnih rezultatov
Rrazvoj novih raziskovalnih metod in prenosa znanja v prakso

Biomedicina
Kdo se lahko vpiše ?
Diplomanti študijskih programov
■

Druge stopnje

■

Ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami

■

■

Za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom se pred vpisom v program
določijo dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
Za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Tem se prizna 60 kreditnih točk

■

Za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004

■

Tujih univerz

Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju zahtevo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja na UL oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ.

Biomedicina
Študijsko leto 2022/2023
■

■

Število razpisanih mest: 180
Rok za prijavo: do vključno 27. julija 2022 preko spletnega portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/

■

Izbira mentorja pred vpisom na študij

■

Kandidati ob prijavi na študij, najkasneje pa ob vpisu, predložijo tudi idejno zasnovo doktorske disertacije

■

Šolnina: 13.200 EUR za celoten študij
•

4.200 EUR za 1. letnik študija

•

4.200 EUR za 2. letnik študija

•

2.400 EUR za 3. letnik študija

•

2.400 EUR za 4. letnik študija

Znanstveno področje FARMACIJA

Koordinatorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin
mirjana.gasperlin@ffa.uni-lj.si
Namestnik koordinatorja: prof. dr. Tomaž Vovk
tomaz.vovk@ffa.uni-lj.si

Prednosti

Kompetence

Odličnost

Internacionalizacija

Raziskovalna oprema

Zaposlitev

Značilnosti

ZNANSTVENO PODROČJE FARMACIJA

Značilnost doktorskega študija:
■ visoka motiviranost študentov
■ velika interdisciplinarnost programa in
■ dobra povezanost s potencialnimi zaposlovalci
Prednost programa:
Velika izbirnost

Študij po meri z
načrtovanjem
predmetnika

Pridobivanje
specifičnih
kompetenc, ki jih
težko pokriva le
ena članica UL

Prednosti

PREDMETNIK PO MERI POSAMEZNIKA
1. Letnik
■
Obvezni predmeti
30 ECTS
■
IRD 1
30 ECTS
2. Letnik
■
Izbirni predmet 1
5 ECTS
■
Izbirni predmet 2
5 ECTS
■
Izbirni predmet 3
5 ECTS
■
Predstavitev teme
5 ECTS
■
IRD 2
40 ECTS
3. Letnik
■
IRD 3
60 ECTS
4. Letnik
■
IRD 4
50 ECTS
■
Predstavitev rezultatov
5 ECTS
■
Zaključek in javni zagovor 5 ECTS
IRD – individualno raziskovalno delo

Farmacija
Temeljni predmet: Farmacevtske
znanosti
Vsebina: molekularna farmacevtska kemija,
farmacevtska biologija, farmacevtska tehnologija
& nanotehnologija, biofarmacija &
farmakokinetika s farmakokinetičnofarmakodinamično analizo ter socialna farmacija.
Oblika: petnajst vsebinsko zaokroženih
modulov, ovrednotenih s po 10 KT
Vsak vpiše 3 module (po 10 KT) glede na
področje načrtovanega raziskovalnega dela.

Prednosti

PREDMETNIK PO MERI POSAMEZNIKA
MODULI TEMELJNEGA PREDMETA FARMACEVTSKE ZNANOSTI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Modul 1.1.: Struktura učinkovin in njihove lastnosti
Modul 1.2.: Tarče učinkovin in vrednotenje interakcij
Modul 1.3.: Metode načrtovanja učinkovin
Modul 2.1.: Biomolekule kot tarče za diagnostiko in terapijo
Modul 2.2.: Biološka in genska zdravila
Modul 2.3.: Zdravila rastlinskega izvora
Modul 3.1.: Farmakokinetika in njen pomen pri odkrivanju in razvoju zdravil
Modul 3.2.: Biofarmacevtska analiza procesov LADME sistema
Modul 3.3.: Farmakokinetično-farmakodinamična analiza
Modul 4.1.: Farmacevtsko tehnološki procesi
Modul 4.2.: Dostavni sistemi učinkovin
Modul 4.3.: Farmacevtska nanotehnologija in nanozdravila
Modul 5.1.: Socialna farmacija
Modul 5.2.: Zdravstvena ekonomika
Modul 5.3.: Farmakoepidemiologija

Prednosti

PREDMETNIK PO MERI POSAMEZNIKA

IZBIRNI PREDMETI
■

Širok nabor izbirnih predmetov

■

Izberete 3 v 2. letniku (vsak po 5. ECTS, skupno 15 ECTS)

■

■
■

Izbira med teoretičnimi (trenutno 71 ponujenih) in individualnimi raziskovalnimi
predmeti (trenutno 165 ponujenih)
Vsi individualni predmeti so ovrednoteni s 5 ECTS
Nabor izbirnih predmetov: https://www.unilj.si/studij/doktorski/biomedicina/predmetnik-urniki/kratka-predstavitevpredmetov/#izbirni1

Kompetence

ZNANSTVENO PODROČJE FARMACIJA

■
■

Ustvarjalno in samostojno razvijanje novega znanja
Reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov z
interdisciplinarnim pristopom

■

Razvijanje kritične refleksije

■

Razvoj raziskovalnih metod

■

Prenos znanja v prakso

Odličnost

Nekaj dosežkov učiteljev /mentorjev 2021/2022
■

■
■

■

Med letošnjimi Zoisovimi nagrajenci kar trije profesorji Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Prejemnica
Zoisove nagrade za življenjsko delo je prof. dr. Julijana Kristl, prejemnik Zoisove nagrade prof. dr. Stanislav
Gobec in prejemnik Zoisovega priznanja prof. dr. Marko Anderluh
Zlati znak Jozeta Stefana za odmevno doktorsko delo (doc. Dr. Špela Zupančič)
Svečana listino za mlade visokošolske učiteljice in učitelje za izjemne pedagoške in raziskovalne na Univerzi v
Ljubljani (doc. Dr. Špela Zupančič)
Rektorjeva nagrade za najinovacijo UL 2021 - 'Pufer za izvedbo PCR testov SARS-CoV-2 na vzorcu
sline' raziskovalcev skupine prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega inštituta in
Nacionalnega inštituta za biologijo.

■

Jabolko navdiha predsednika Boruta Pahorja ua skupino znanstvenic Science mamas

■

Objave v prestižnih znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva:
■

Sodelavca s Katedre za FK doc. dr. Izidor Sosič in asist. Aleša Bricelj sta v sodelovanju z dr. Christianom Steinebachom z Univerze
v Bonnu objavila pregledni članek v ugledni znanstveni reviji Chemical Society Reviews (faktor vpliva 54.564).

■

■

■

Objava izvirnega znanstvenega članka članov UL FFA Katedre za FK v ugledni reviji Nature Communications z naslovom: Potent
DNA gyrase inhibitors bind asymmetrically to their target using symmetrical bifurcated halogen bonds (faktor vpliva 14,92);
Član UL FFA Katedre za FK doc. dr. Stane Pajk je sodeloval pri raziskavah, ki so bile objavljene v prestižni reviji Advanced materials
(faktor vpliva 27,4);
…

Odličnost

Dosežki študentov
■

Prejemniki dekanovih nagrad za izjemne dosežke

■

Prejemniki štipendije l'Oreal Unesco za ženske v znanosti

■

Prejemniki Krkinih nagrad

■

Uspehi na regijskem Biocampu

■

Uvrščanje v finale znanstvenega slama

■

Prejemniki rektorjevih nagrad za naj inovacije

Internacionalizacija

Aktivnosti učiteljev in študentov
■

Sodelovanje tujih predavateljev

■

Prisotnost članov komisij iz tujine.

■

Opazno povečanje somentorjev iz tujine

■

Študentje doktorskega študija se udeležujejo konferenc in krajših obiskov v tujini.

■

Študentom omogočeno sodelovanje na delavnicah in konferencah v tujini

■

■
■

Omogočene izmenjave v okviru mednarodnih projektov in povezav (CEEPUS, CELSA,
EUTOPIA,…)
Prisotnost tujih študentov
Dokumenti za tuje študente v angleščini so dostopni, seminarji, izpiti in deloma predavanja se
izvajajo v angleščini. Študentski portal VIS za 3. stopnjo je na voljo v angleškem jeziku (vpisni
listi, predmetnik, pogodbe o izobraževanju )

Zaposljivost

Pestra izbira poklicne kariere

 Raziskovalne ustanove in inštituti
 Fakultete in druge izobraževalne
institucije
 Farmacevtska industrija
 Zdravstvo
 Uradi in državne institucije
 ….
■

Vpis 2021/22

Znanstveno področje farmacija
■
■

■

■

25 vpisnih mest
Izberite mentorja pred vpisom
■
Univerzitetni učitelj ali raziskovalec z relevantno znanstveno
bibliografijo s področja načrtovane teme doktorske disertacije
■
Na seznamu mentorjev je trenutno več kot 60 kandidatov
■
Seznam se posodoblja vsako leto – ažuriran april 2014
Seznam mentorjev dostopen na: https://www.unilj.si/studij/doktorski/biomedicina/mentorstvo/
Ne pozabite na rok za prijavo: 27.7. 2022

Več informacij…..
Spletna stran:
http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/
Kontakt:
Podiplomski referati članic, izvajalk programa
in
doktorski.studij@uni-lj.si

Vpis 2022/23

Nekaj podatkov…

Farmacija

1. Sprejeti
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