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Dragi bruc, draga brucka!

Veseli nas, da te lahko v imenu študentov pozdravimo na Medicinski 
fakulteti Univerze v Mariboru!

Pred tabo je šest let študija in študentskega življenja, ki bodo zagotovo 
zanimiva, polna novih znanj in spoznanj, zabavna, na trenutke napor-
na, prevsem pa nepozabna.

V naslednjih mesecih se ti bo življenje precej spremenilo. Čaka te novo 
okolje, nov način dela, novi prijatelji in (vedno znova) novi izzivi.

Ker vemo, da se ti po glavi podi ogromno vprašanj v zvezi s študijem, 
smo študentje medicine letos prvič pripravili Vodič za bruce. Ja, prip-
ravili smo ga študentje! Tako boš v njem našel citirane nasvete starejših 
kolegov in pa seveda tudi osnovne informacije o vseh pomembnih 
področjih študentskega življenja. 

Prepričani smo, da je Vodič za bruce odličen dokaz kolegialnosti in 
povezanosti, ki vladata med nami študenti. Želimo si, da tudi sam po-
magaš pri ohranjanju tega dvojega. Da boš aktiven študent, ki poleg 
študijskih obveznosti sodeluje tudi pri Društvu študentov medicine 
Maribor in spremlja Študentski svet Medicinske fakultete. Bodi medi-
cinec s srcem!

Naj bo to vse za uvodnik. Za ostale napotke ti bosta ves čas prvega 
letnika ob strani stala tvoja tutorja, na katera se lahko kadarkoli obrneš 
po pomoč.

Želimo ti uspešen začetek študija!

Eva Senica, koordinatorka tutorjev MF UM

Eva Nike Cvikl, prodekanja študentka MF UM

Jan Hansel, predsednik DŠMM

VODIČ ZATE
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ZAKAJ MEDICINA IN ZAKAJ MF UM?

Študij medicine izbirajo študenti iz več razlogov. Na eni strani imamo 
tiste, ki študij izberejo zaradi svojega altruističnega čuta oz. želje do 
pomoči sočloveku in fascinacije nad delovanjem človeškega telesa, 
spet na drugi strani so tisti, ki jih pritegne družbeni status, spoštovanje 
in spodobna plača na koncu meseca. 

Kateri koli razlog že je, mora le-ta biti dovolj dober, da te pripelje sko-
zi šest let enega izmed najtežjih študijev pri nas. Kako zelo hudo bo 
tekom teh let, pa je v največji meri odvisno od študenta. Medicinci se 
strinjamo, da brucom na medicinski fakulteti ne gre slabo. Okolje, v 
katerega ste sprejeti, je zelo vzpodbudno, profesorji pa dostopni. 

»Medicina enostavno zato, ker je izredno široka znanost, ki zaje-
ma različna področja, predvsem pa zato, ker ti omogoča, da svoje 
znanje uporabiš v enega najlepših namenov - pomagati sočloveku. 
Odločitve ne obžalujem, saj zaenkrat fakulteta izpolnjuje moja pri-
čakovanja. Priporočala bi jo tistim, ki so pripravljeni redno in trdo 
delati za dobro poplačan trud.«

Učenja je brez zanikanja veliko in večkrat pride do trenutkov, ko bi 
najraje vrgel puško v koruzo in vse skupaj pustil za sabo. Marsikdo se 
ob prvem soočenju s količino snovi prestraši in vsako leto je nekaj 
takšnih, ki že prvi teden obupajo in se odločijo, da ta študij ni zanje. Če 
prideš do te točke, je pomembno, da se ozreš okrog in spoznaš, da se 
vsi mučijo z istimi knjigami in latinskimi izrazi za komaj viden izrastek 
na ključnici. Ves čas si obrokožen s celotno generacijo somučenikov 
in študenti starejših letnikov ter tutorji, ki so vse to že dali skozi in so 
z veseljem vedno pripravljeni dati nasvet in ti pomagati, ko naletiš na 
kakršno koli oviro. 

»Medicina zato, ker je zelo razgiban študij ... Poleg tega, da pridobiš 
veliko znanja, delaš hkrati še z ljudmi in imaš možnost pomagati in 
spreminjati življenje posameznikov na boljše.

Za Maribor sem se odločila, ker se mi tu zdijo odnosi, predvsem med 
študenti, boljši kot pa v Ljubljani in ker je več klinike kot v Ljubljani. 

MF UM bi priporočila vsem, ki jih medicina zanima in imajo željo 
pomagati ljudem. Sploh pa tistim, ki imajo izražen čut za sočloveka, 
ker ni vse samo v knjigah in strokovnem znanju.« 
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Med bruci se že vrsto let pojavlja ena in ista debata, in sicer, kakšna je 
razlika med študijem medicine v Mariboru in v Ljubljani, in zakaj prav v 
Maribor. Odločitev, katero fakulteto izbrati, je na ramenih posamezni-
ka in nihče ne more določiti, katera je boljša. Vsaka ima svoje prednosti 
in poudarke, ki jo odlikujejo. 

Ena izmed najbolj očitnih razlik je zagotovo predmetnik. V Mariboru 
se predklinični predmeti zaključijo že v drugem letniku in se klinika s 
prakso začne v tretjem, medtem ko v Ljubljani začnejo s tem leto dni 
pozneje. Naša fakulteta ima dobro razvit sistem tutorstva, s katerim se 
lahko v obliki, ki jo izvajamo, pohvali redko katera fakulteta v Sloveniji. 
Simulacijski center medicinske fakultete je eden izmed najsodobnejših 
daleč naokoli. Imamo društvo, ki izvaja številne projekte, v katerih se 
lahko najde vsak študent in poleg svojih obveznosti na faksu sodeluje 
tudi v kateri izmed obštudijskih dejavnosti. 

Ne smemo pa pozabiti tudi, da se je s študijskim letom 2013/2014 štu-
dijski proces začel odvijati v povsem novi zgradbi z ogromnimi pre-
davalnicami, velikimi sodobnimi raziskovalnimi prostori ter prelepim 
razgledom na Dravo, ki te sprosti med dolgimi urami predavanj in se-
minarjev.  

»MF UM sem izbrala zaradi hitrejšega stika s praktičnimi veščinami, 
pozitivnih mnenj starejših kolegov in bližine doma. Nikoli ne bi za-
menjala študija, ker se v njem res najdem in mi predstavlja izziv, za-
torej vabljen vsak, ki ne dvomi v svoje spominske celice, se rad druži 
februarja v knjižnici (s knjigo), ima čut za sočloveka ter ne pozabi, da 
je še vedno le mlad študent.«

Slika 1: Naš nov dom (http://goo.gl/QhRVwY)

»Odgovor na to, ali je MF UL boljša od MF UM je isto, kot če vprašaš 
ali je Android boljši od iOS. Kakor za koga. ;)«

Če dvomiš, ali je medicina zate in ali si izbral faks v pravem mestu, ti 
bo poleg super programa, dobrih profesojev, ogromno možnosti za 
socialno življenje in novih prostorov, Medicinska fakulteta v Mariboru 
ponudila vse, kar si od študija medicine pričakoval in še veliko več. 
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BIVANJE

Če nimaš te sreče in nisi iz Maribora, je prva stvar, ki jo moraš narediti 
to, da si najdeš streho nad glavo. Kot študent imaš na izbiro dve mož-
nosti. Ena je študentski dom, druga pa stanovanje pri zasebnih ponu-
dnikih. Oboje ima prednosti in slabosti, za kaj se odločiš, pa je stvar 
izbire in pričakovanj.

»Maribor je zakon! Lepo, majhno mestece ob čudoviti Dravi ... Ne, 
res. Na Maribor se hitro navadiš, ker je še dovolj majhen, da se po-
čutiš domače. Mali kafiči, restavracije, parki ... Stanovanj je na voljo 
ogromno, kot tudi študentskih domov. Mogoče študenta ne dobiš 
ravno oktobra, ampak slej kot prej ga. Do takrat pa se pač znajdeš - 
spiš pri prijatelju, se voziš, najdeš začasno stanovanje. Karkoli.

Pri iskanju privatnih stanovanj je pametno biti previden pri stroških. 
Pozimi imajo nekateri ogromne zaradi slabe izolacije in posledično 
nore kurjave. Zato je pametno, če se da dogovoriti za fiksne stroške 
(enaki čez celo leto, ne glede na porabo).«

Super je vedeti, da medicince v študentih navadno dajejo skupaj. Ve-
čina jih je nastanjena v študentih na Lentu, nekaj malega jih je v domu 
13, zaradi bližine nove fakultete pa jih je vedno več tudi v Quadru. 
Glavna prednost študentskih domov je vsekakor cena, ki je navadno 
nižja od zasebnih stanovanj. Družabno življenje v domovih je pestro. 
Vedno je v bližini nekdo, ki ima čas za kavico in vedno se nekaj doga-
ja. Kot medicinec boš del svojega prostega časa preživel za knjigami, 
zato je dobro, da svoj bioritem uskladiš s svojim cimrom. Alternativa, 
ki jo marsikdo izbere, ko cimer preveč govori ali smrči, je univerzitetna 
knjižnica Maribor (UKM) in čitalnica ČUK poleg nje. Tam imaš svoj mir, 
kjer se lahko učiš, dokler te ne zmanjka oz. do polnoči, saj se takrat 
čitalnica zapre in te napodijo ven. 

V nekaterih novejših domovih so tudi manjši fitnesi, ki jih lahko sta-
novalci uporabljajo popolnoma brezplačno. Obstajata sobi za druže-
nje ki se imenujeta Lentič v študentih na Lentu in Afrič v študentih na 
Tyrševi. To sta prostora, ki sta prav tako popolnoma brezplačna in ju 
lahko najame vsak stanovalec študentskih domov za zasebno zabavo, 
praznovanje ali druženje. 

»Študentski domovi so zakon, so po večini dovolj mirni (govorim za 
Lent), da se lahko učiš, hkrati pa živiš blizu večine sošolcev, kar je 
super za kakšno druženje po faksu.«

Slika 2: Študentska soba na Lentu (http://goo.gl/6ronnw)

Za razliko od študenta je prednost privatnih stanovanj predvsem v tem, 
da si na svojem. Imaš svoj mir, sosed te načeloma ne more presene-
titi s spontano improvizirano zabavo. V lastni režiji si lahko zagotoviš 
enoposteljno sobo, kar je v študentskem domu v prvem letniku težje 
dosegljivo in velikokrat vzrok za odločitev v tej smeri. Če kolega rabi 
streho nad glavo za eno noč, v stanovanju ni problema. V študentu 
se mora le-ta prijaviti in plačati manjšo vsoto, saj zjutraj večkrat pride 
kontrola, ki preveri ali v postelji res spijo stanovalci. V študentih je vsaj 
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enkrat letno vnaprej napovedana kontrola čistoče, ki zna biti po pripo-
vedih ljudi, ki živijo v študentih, kar naporna. Poiskati dobro razmerje 
med ponudbo in ceno pri stanovanju je težko. Najtežje je navadno v 
prvem letu, ko še ne veš, na kaj vse moraš biti pozoren pri najemu. 
Študentje se velikokrat opečejo pri stroških, ki so pozimi dosti višji kot 
poleti. O tem se je najbolje pozanimati pred najemom (najbolje pri 
prejšnih stanovalcih) ali pa se dogovoriti za fiksne stroške. Dobro se je 
vnaprej dogovoriti tudi za ceno čez poletje, ko so študentje v Mariboru 
samo določen čas. Nekateri za ta čas plačujejo polno ceno, nekateri 
polovično, drugi pa nič. 

Če pogledamo trenutno stanje na faksu, je razmerje študentov, ki ži-
vijo v stanovanju in tistih, ki živijo v študentu, približno enako. Nobena 
možnost pretirano ne izstopa in oboji pravijo, da jim je super. Iz tega 
lahko sklepamo, da ni napačne izbire. Odločitev je odvisna predvsem 
od tega, kakšno okolje si želiš po zaključku delovnega dne na faksu. 

Slika 3: Študentski dom Quadro (http://goo.gl/dDm21e)

»Nikoli nisem bival v študentskem domu. Moje laično mnenje glede 
tega je, da študentski dom mogoče ni najboljša izbira, saj je preveč 
zunanjih dejavnikov, ki te na vse možne načine skušajo odstraniti 
od mize in knjig. Študentski dom pride v poštev, če si cimer z medi-
cinci, ki razumejo kaj to pomeni 'učim se.' Cene stanovanj so v MB 
primerne, še posebej če jih primerjamo z LJ cenami, so pa verjetno 
tako ene kot druge previsoke. 

Na MB se človek hitro privadi, seveda se mamo in vse njene usluge 
vedno pogreša, vendar tudi samostojno življenje ima svoje pred-
nosti. Če ne drugega vsaj to, da ko prideš pozno ponoči (khm, zgo-
daj zjutraj) domov, ni nikogar, da bi ti solil pamet. Seveda se ti kot 
medicincu to ne dogaja pogosto, maksimalno enkrat tedensko. :-)«

HRANA

Medicinci potrebujemo za opravljanje vseh svojih obveznosti veliko 
energije in primarni vir le-te je seveda hrana.  Ješ lahko v restavraci-
jah ali pa morda celo sam poprimeš za kuhalnico doma. Dobra stvar 
študija so boni, ki nam jih sofinancira ministrstvo – osnovna subven-
cija znaša 2,67 €, sam moraš doplačati preostali znesek obroka. Štu-
dentske bone si urediš na začetku študijskega leta v INFO točki, ki je v 
Mariboru na Gosposvetski ulici. Pri tem obvezno potrebuješ potrdilo o 
vpisu in indeks ali študentsko izkaznico. S tem ti je omogočena upora-
ba bonov preko klica s telefonom na poseben terminal, ki ti tudi pove, 
koliko subvencij ti je še ostalo. Mesečno ti je dodeljenih 20 – za vsak 
delovni dan, prenesejo pa se ti le za prejšnji mesec, sicer predhodnji 
propadejo. 
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Katere restavracije sprejemajo bone lahko poizveš na spletni strani 
www.studentska-prehrana.si, kjer so zabeleženi lokacija restavracije, 
aktualna ponudba in cena doplačila, prav tako pa uporabniku vodi evi-
denco in beleži porabo bonov.

Kot najbolj obiskane zaradi svojih obilnih porcij in nizkih cen, so se 
izkazale Kitajske restavracije (Zvezda, Sonce, Zlata Srna …), prav tako 
pa so se med najbolj priljubljenimi znašle še Tako's, Al Capone in Eat 
Smart. Prvi dve sta restavraciji z mehiško in italijansko kuhinjo, zadnja 
pa ne sodi ravno med tipične restavracije, ampak gre za sendvičarno, 
kjer ti ni potrebno doplačati popolnoma nič. Enako omogoča tudi Ka-
nape. Tako ti bo zelo hvaležen žep, malo manj pa želodec, saj več kot 
sendviča, tortilje ali solate ne moreš naročiti, zagotovo pa omogoča 
hiter in ugoden prigrizek med luknjami v urniku. 

Nekatere restavracije omogočajo tudi dostavo na dom; običajno pride 
nato doplačilo nekaj centov več, hitrost dostave pa je odvisna od časa 
v dnevu – okrog druge ure popoldne lahko čakaš tudi več kot 2 uri.

»Najbolj pogrešam mamino kuhinjo, vse ostalo se dobi v eni izmed 
mariborskih restavracij. V Mariboru skoraj nikoli ne kuham, saj so 
boni cenejši, pa tudi časa nimam ogromno.«

ČAGE

Marsikdo do svojih študentskih let sploh ne ve, kaj ta beseda pomeni. 
Da razčistimo, čaga je študentska zabava. 

Povsod okrog se govori, da medicinci nimamo časa hoditi na zabave in 
da tega na našem faksu ni kaj dosti, saj smo več ali manj cele dneve za 
knjigami. Spet lahko rečemo samo: vsakomur svoje. Res je, da obsta-

jajo posamezniki, ki še niso videli medicinske zabave, ampak  to zago-
tovo ni zaradi pomanjkanja časa, ampak predvsem zaradi pomanjkanja 
volje. Ob dobri organizaciji ne samo da se najde čas za obisk čage, 
ampak tudi za kaj več. Večina študentov se rade volje udeleži vsaj tistih 
glavnih in najbolj odmevnih čag, ki so omenjene spodaj. So odličen 
način spoznavanja starejših kolegov, ki jih tekom leta, zaradi razlik v 
urnikih, ne srečuješ. Za bruce pa dober način krepitve vezi s svojimi 
sošolci in vir več kot potrebne sprostitve.

»Tudi medicinci hodimo na čage in to na najboljše! Pridi na vse me-
dicinske čage, če imaš čas pa vmes poglej še v KMŠ, Fuego, Trust ... 
Vedno se kje kaj dogaja. Na brucovanje pridejo tudi profesorji, ki so 
vsaj toliko zabavni kot ostali kolegi. Mislim, da je Maribor dokaj var-
no mesto, kljub temu pa jaz ponoči po mestu nikoli ne hodim sama. 
Better safe than sorry. ;-)«

Najboljše in predvsem najbolj obiskane čage so v oktobru, ko se nam 
pridruži podmladek. Vse skupaj se začne prvi dan, ko se študentje (še 
posebej bruci) dobimo pred faksom in prvič skupaj spijemo kak kozar-
ček. Tukaj se navadno spletejo prve medicinske naveze in ustavarijo 
prvi vtisi o novih kolegih. Do nedavnega se je to dogajalo na Slomško-
vem trgu in v malem parku pred njim, v letu 2013/14 pa bomo še videli, 
kako in kaj. Uraden sprejem brucov, tako imenovano brucovanjem, 
poteka konec novembra. Takrat bruci že prestanete kakšen kolokvij in 
z zaprisego ter zdravico dokončno vstopite v krog medicincev. De-
cembra naše društvo (DŠMM) priredi vsakoletni božični koncert, ki ve-
lja za kulturni dogodek leta. Zberemo se vsi talentirani medicinci in 
svoje umetniške veščine pokažemo na odru. Svečanemu uradnemu 
delu sledi še čaga v enem izmed mariborskih lokalov, ki se zavleče do 
jutra. Med letom se odvijajo še številne druge čage, ki jih organizira 
DŠMM in projekti pod njihovim okriljem. Več o teh pa tekom leta.
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Slika 4: Kdo pravi da medicinci ne znamo žurat (Foto: Boris Klavžar)

»Udeležite se vseh medicinskih čag. Kdor izpusti brucovanje, je gni-
lo jajce. Tudi profesorji/asistenti znajo biti zabavni. Dogaja se ve-
činoma ob torkih in petkih. Seveda je varno - razen če na vse grlo 
poješ slavo Olimpiji in imaš oblečeno ljubljansko zastavo. No ja, no-
šenje zelenih barv v okolici Ljudskega vrta pa je ravnanje na lastno 
odgovornost.«

Ne smemo pozabiti, da se je vsekakor treba tu in tam zaradi kolokvija 
ali česar podobnega, kakšni zabavi odpovedati. Navsezadnje faks za-
radi neprespanih noči ne sme nastradati. V glavi nam mora ostati, da 
včasih večer sprostitve pomeni dosti več kot pa nekaj uric za knjigo 
več.

 

DŠMM

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) ti bo ves čas študija 
omogočalo projektno delo, sprostitev, izvenštudijske dejavnosti in se-
veda čage. Prav tako DŠMM skrbi za povezovanje med študenti in nudi 
nadstandardno možnost strokovnega in osebnega izpopolnjevanja. 
Projekti, ki jih izvaja, temeljijo na prostovoljnem sodelovanju študen-
tov medicine in so namenjeni tako študentom kot tudi širši javnosti. 
Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problematikah, 
vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in ak-
tiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

»Društvo ti nudi možnost, da se udejstvuješ na področju, ki te veseli, 
se vključuješ v projekte in tako pomagaš širiti zavest o medicini tudi 
izven sten fakultete.«

 

Slika 5: DŠMM Flashmob (Foto: Matej Pal)
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Začetki društva segajo v leto 2005. Že hitro po ustanovitvi so člani 
pričeli z aktivnim izvajanjem namena DŠMM: povezovanje študentov 
nove fakultete, spodbujanje in pomoč pri izboljšanju pogojev za študij 
in podobno.

Iz leta v leto se je število članov večalo (danes nas je več kot 500), so-
časno pa se je večalo tudi število projektov in drugih aktivnosti. 

DŠMM tako danes predstavlja eno izmed aktivnejših in uspešnejših štu-
dentskih društev v mariborski regiji. Izvaja kvalitetne projekte za širšo 
javnost, hkrati pa, v skladu s svojo osnovno vizijo, skrbi za povezovanje 
vseh generacij študentov na Medicinski fakulteti UM, nudi strokovne 
izmenjave v tujini, pomaga pri nakupu študijske literature in študentom 
omogoča kvalitetno delovanje na obštudijskih področjih.

Društvo pa lahko stoji na lastnih nogah le, če so aktivni njegovi člani, 
zato te pozivamo, da tudi ti postaneš aktiven clan DŠMM in dejavnosti 
društva popestriš z lastnimi idejami!

Prostori DŠMM so v študentski sobi 2N23, v pedagoškem delu Medi-
cinske fakultete.

»Društvo študentov medicine Maribor je skupina medicincev in me-
dicink, ki skrbijo za obstoj obštudijskih dejavnosti, talent showa Bo-
žični koncert ter priprave najboljših čag v mestu. Včlani se lahko 
vsak študent MF UM, članarina je le ob vpisu, članstvo pa ne zastara. 
Najbolj všeč mi je bilo na enem izmed srečanj Medimedo, kjer sem 
se srečala z »nosečo« zajkljo in šivala raztrganega medvedka. Je pa 
obseg dogodkov DŠMM dovolj raznolik, da vsakdo najde prostor 
zase, pa še oblačila z lastnim logotipom imajo, da se za njimi obrne 
vse mesto.«

PROJEKTI DŠMM 

Ponosni smo, da so projekti vsako leto bolj prepoznavni in 
bolj dejavni. Tekom študija se boš srečal z večino obštudij-
skih projektov in se zagotovo našel v katerem izmed njih. 
Več o poslanstvu posameznih projektov si lahko prebereš 
na spletni strani www.medicinec.si, na kratko pa smo naj-
pomembnejše opisali tudi tukaj:

Za življenje!

Brezplačni obnovitveni tečaji prve pomoči za laike. Projekt skozi pro-
stovoljno dejavnost študentov medicine želi poudariti pomembnost 
poznavanja temeljnih postopkov oživljanja, saj znanje rešuje življenja. 

Mednarodne medicinske izmenjave

Vsako leto 30 in več naših študentov za en mesec preko IFMSA od-
potuje na strokovne in raziskovalne izmenjave širom sveta, obenem 
pa poleti sprejmemo enako število tujih študentov in jim razkažemo 
lepote Slovenije.

Slika 6: Oživljanje zanima tudi najmlajše (Foto: Matej Pal)
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Ljubezen in spolnost

Projekt se že štiri leta ukvarja z osveščanjem javnosti o varni spolnosti, 
pri čemer so ciljna skupina mladi. Večkrat tedensko po osnovnih in 
srednjih šolah organizira prostovoljne delavnice, na katerih dve šolski 
uri na sproščen in zabaven način študenti medicine predavamo o od-
raščanju in spolnosti. 

»Sodelujem pri Ljubezen & spolnost, enkrat sem bil pri Medmedo. Z 
L&S sem bil na motivacijskem vikendu v sodelovanju z MF UL.«

Breaking the Silence

Projekt študente medicine uči dela in komunikacije z gluhimi in nag-
lušnimi. Skozi tečaje se člani projekta učijo osnove znakovnega jezika 
in spoznavajo svet in težave s katerimi se ti ljudje soočajo.

 

Slika 7: Učimo se prvih kretenj

Akademski pevski zbor MF UM

Eden najmlajših pevskih zborov v Mariboru, katerega člani so izključno 
študenti in študentke MF UM, se ponaša s priznanji na nacionalnih in 
mednarodnih tekmovanjih. Zmagovalna mešanice kulture, talenta in 
ustvarjalnosti med študenti medicine v Mariboru.

Medimedo

Predšolskim otrokom skozi zdravljenje njihovih igračk pomagamo pri 
premagovanju strahu pred zdravniki, zdravniškim pregledom in zdrav-
niškimi pripomočki. 

 

Slika 8: Medimedo zdravnica (Foto: Matej Pal)
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Pedolandija

Bivanje v bolnišnici je že samo po sebi travmatična izkušnja, za otroke 
pa še toliko bolj. Ne glede na to, da v bolnici poskrbijo za kratkočase-
nje in druženje, se otroci še vedno počutijo osamljene. Čeprav ne mo-
remo izbrisati bolezni in jih takoj vrniti v njihov igriv svet, lahko kanček 
veselja prinesemo tja.

Odprava Malavi

Odprava Malavi 2013 je že druga tovrstna humanitarna medicinska 
odprava mariborskih študentov medicine. V času od avgusta do ok-
tobra 2013 so v mestu Kasungo in okoliških vaseh nudili strokovno 
medicinsko pomoč.

»Projekti so super, a ti svetujem, da se ne zaženeš v vse naenkrat :-) 
sama sem vsako leto izbrala enega in v njem resno sodelovala, če 
si v vsakem samo malo, nisi v pomoč, pa še tebi se zdi, da nikjer še 
nisi bil ...«

Epruvetka

V okviru projekta Epruvetka so organizirana predavanja, ki nudijo ko-
pico osnovnih informacij o darovanju kostnega mozga in krvotvornih 
matičnih celic. Prav tako se po predavanjih v sodelovanju s Centrom 
za transfuzijsko medicino UKC Maribor organizira akcije prostovoljne-
ga vpisa v register in darovanja krvi.

Dotik življenja

Projekt, ki osvešča javnost o pomenu samopregledovanja dojk in zgo-
dnjega prepoznavanja raka dojke. S pomočjo modelov in drugih in-
terkativnih pripomočkov člani projekta približujejo to tematiko laikom.

Presnovnik

Nova poljudnoznanstvena revija študentov medicine v Mariboru, ki 
dvakrat letno zagotavlja kvalitetne vsebine s področja biomedicine za 
naše študente. 

Božični koncert

Gala dogodek medicinske fakultete ob zaključku leta, ki ga Društvo 
študentov medicine Maribor organizira že 8 let zapored. Kultura, ples, 
dobra volja in božični duh ter prikaz širokega nabora talentov naših 
študentov delajo naš koncert edinstven.

 

Slika 9: Akademski pevski zbor MF UM na božičnem koncertu

Kongres študentov medicine Maribor

Kongres študentov medicine Maribor je izobraževalni projekt, ki omo-
goča mladim raziskovalcem iz vrst študentov na MF UM predstavitve 
svojih raziskovalnih nalog udeležencem kongresa. V letu 2013 smo ga 
organizirali prvič in se je izkazal za zelo uspešnega.

»DŠMM je fajn. Popusti, majčke, druženje, natečaji... Brez njih bi bilo 
življenje na tej fakulteti dolgočasno in piflarsko. :-)«
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TUTORSTVO

V svojih petih letih delovanja je tutorstvo na Medicinski fakulteti Univer-
ze v Mariboru postalo za mlade generacije nenadomestljiv vir znanja, 
izkušenj in podpore. Tutorstvo na naši fakulteti sedaj zajema splošno 
tutorstvo v 1. in 2. letniku, izbirni predmet v 3. letniku (Izbrane vsebine 
in novosti v propedevtiki), poučevanje kliničnih veščin za študente od 
4. do 6. letnika ter učno delavnico Kam po študiju splošne medicine?!, 
seveda pa se z vsakim letom razvijamo in postajamo boljši!

Tutorski način poučevanja izvira iz angleškega šolstva, od koder se je 
praksa razširila po svetu in ima danes za seboj že dolgoletno tradicijo 
(Third Faculty of Medicine at Charles University, University of Bristol, 
University of Oxford). Izhaja iz spoznanja, da so veščine, ki jih tutorji 
pridobivajo nujne za kvalitetno delo zdravnikov v prihodnosti (Gene-
ral Medical Council, 2009). Opirajoč se na te mednarodne izkušnje, 
tutorstvo na MF UM definiramo kot vodenje, usmerjanje in motivira-

nje študenta novinca pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k 
večji akademski, obštudijski in osebnostni uspešnosti študenta.

»Če je DŠMM najboljša »obšolska« dejavnost, je tutorstvo paradni 
konj Študentskega sveta na akademskem področju. Vsekakor je 
vredno biti prisoten na srečanjih in tudi sam želim postati nekoč 
tutor.«

S tutorjem se boš kot študent prvega letnika spoznal že prvi dan štu-
dija. Vsaka skupina ima dva tutorja, študenta višjega letnika, ki študen-
tom stojita ob strani skozi celotno študijsko leto. Tutorja bosta orga-
nizirala srečanja pred vsakim pomembnejšim izpitom ali kolokvijem, s 
skupino pregledala težje snovi, predlagala literaturo in delila napotke 
za učenje. V preteklosti se je sistem tutorstva izkazal za zelo koristne-
ga. Študentje, ki so redno obiskovali tutorska srečanja so v primerjavi 
z ostalimi dosegali boljše študijske rezultate, kar se pozna tudi v boljši 
prehodnosti med letniki.

»Tutorji so super, ker pomagajo brucem pri spopadanju z obvezno-
stmi in jim z lastnimi izkušnjami olajšajo življenje v 1. letniku. Gre za 
solidarnost »od študenta-do študenta« ter nujno potrebno spod-
budo, ko ni več motivacije za učenje. Tutorji so kolegi, s pomočjo 
katerih sem dosegala boljše rezultate in dobila navdih, da tudi sama 
postanem tutorka.«

Tutorska srečanja bodo tudi prva, kjer se boš seznanil z učenjem osnov-
nih kliničnih veščin. To poteka s pomočjo starejših kliničnih tutorjev, ki 
skupaj z osnovnimi tutorji pripravijo več srečanj, v katerih povežejo 
predklinično znanje s praktičnimi kliničnimi veščinami. Tako boš že v 
prvem letniku imel možnost učenja pravilnega jemanja krvi, izvajanja 
rektalnih pregledov in ultrazvoka trebuha. Pa brez skrbi, učenje poteka 
na modernih simulatorjih in lutkah, ter pod nadzorom usposobljenih 

Slika 10: Naši tutorji v elementu (Foto: Jan Hansel)
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in prijaznih študentov. 

»Tutorstvo mi je (sploh v 1. letniku) zelo olajšalo uvajanje v študij - v 
bistvu si sploh ne predstavljam, kako naporno bi bilo, če bi se morali 
do vseh informacij dokopati čisto sami. Na začetku smo obdela-
li splošne stvari o faksu, študiju, Mariboru, hrani, itd. Pred kolokvi-
ji smo skupaj naredili poudarke, simulirali kolokvije in izpite. Zelo 
dobro se mi je zdelo, da smo pred našim prvim izpitnim obdobjem 
skupaj šli skozi razpored izpitov in povedali, kdaj se splača iti na 1. 
rok, kdaj ni treba ...

S tutorstvom imam zelo pozitivne izkušnje in sem zelo hvaležna 
vsem 4 tutorjem, ki so mi olajšali prva dva letnika. :-)«

»Tutorji so fajn, če ne drugega, naredijo paniko kake dva tedna pred 
izpitom in potem preskočiš dolgotrajno fazo spravljanja h knjigi in 
se začneš 15 minut po sestanku intenzivno učit. :-)«

Študentje tutorji so skrbno izbrani in v tutorstvo vložijo precej prosto-
voljnega dela. Tutorji postanejo, ker jih veseli delo s študenti in so prip-
ravljeni z njimi deliti svoje izkušnje in znanje. Na vse tutorje smo zelo 
ponosni! Prosimo pa, da tudi ti spoštuješ svoje tutorje, sodeluješ pri 
dobri komunikaciji, se udeležuješ srečanj (oziroma pravočasno sporo-
čiš, če se srečanja ne moreš udeležiti) in tudi sam prispevaš k razvijanju 
dobrih medštudenskih odnosov in medsebojne pomoči!

ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Univerze v Mariboru deluje od študentov za študente, 
kar pomeni, da člani:

• rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti,

• se zavzemajo za dobrobit študentov,

• prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju.

Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z 
Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom štu-
dentskega sveta. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov 
fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelo-
vanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti 
študentov.

Na vsaki fakulteti deluje študentski svet fakultete, ki soustvarja študent-
sko okolje na fakulteti, sodeluje pri ocenjevanju in podajanju mnenja o 
kakovosti študijskega procesa, organizira študentske dogodke in mno-
go več.

Tudi ti se lahko priključiš Študentskemu svetu Medicinske fakultete, 
kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš zanje. Najdi prodekana 
na svoji fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja. Več lahko 
prebereš na: http://ssum.um.si/ss-fakultet/

Prorektor za študentska vprašanja je Rok Hržič, prodekanja Medicinske 
fakultete pa Eva Nike Cvikl, ki jo lahko najdeš v pisarni poleg DŠMM.
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VRLINE ŠTUDENTA MEDICINE

Vrline medicine so tako kot na vsakem faksu raznolike med posa-
mezniki, vendar pa se nas bo večina strinjala z rekom »Study hard – 
party hard!« Želimo si biti zelo uspešni in v to vložimo veliko truda, časa 
in volje, vendar za to iščemo tudi »nagrado«, ki jo najdemo v zabavi. 
Lahko gre le za sproščeno druženje s prijatelji, obisk kina ali nočnega 
lokala. Seveda to še ne pomeni, da se ob vsaki najmanjši priložnosti 
prelevimo v dežurne alkoholike, pač pa da morda bolj cenimo preos-
tanek prostega časa, ki mu je namenjeno proslavljanje ali sprostitev.

Kot vrlina se omenja tudi vestnost študenta, da opravlja vse obveznosti 
pravočasno, obišče vsako predavanje in malodane prespi v predaval-
nici. Temu ni tako. Predavanja so v 50% obvezna in odločitev kdaj jih 
boš obiskal je tvoja, vendar se najprej prepričaj o njihovi vsebini, na-
membnosti in kvaliteti. Nekatera so takšna, od katerih odneseš bolj kva-
litetno znanje kot učenje doma po tujih zapiskih, spet druga so same 
sebi namen. Vsekakor pa 100% prisotnost ne zagotavlja opravljenega 
predmeta. Nekaterim je celo ljubše samostojno jutranje učenje, kot pa 
obisk predavanja, ali pa jutranji čas izkoristijo zase. Zagotovo pa po-
temtakem predavanja niso za zaspance, saj so nekateri profesorji zelo 
občutljivi na zamujanje, kar ti dajejo posredno tudi vedeti, ko čim hit-
reje in čim tišje sedeš v zadnjo klop, pa se kljub temu opazno namršči.

Opravljanje obveznosti je bolj povezano s prisotnostjo na vajah, se-
minarjih in uspešno opravljenimi izpiti. Tako seveda izstopa marljivo 
učenje, učenje in učenje. Še najbolj pomaga, kadar so tudi tvoji sošol-
ci/kolegi v isti godlji, saj nihče ne »trpi« rad sam, poleg tega skupinsko 
učenje s skupinsko motivacijo, ki se prelevi v skupinsko kofetkanje in 
skupinsko stokanje ni nikakor primerljivo s samotno piflarijo v sami-
ci. Tako bi bilo bolj vredno izpostaviti povezanost med ljudmi v isti 
skupini, ki se ji pridružujeta solidarnost in pomoč ob morebitni izpitni 
neuspešnosti, kot najpomembnejšo vrlino.  Majhne študijske skupine 

omogočajo hitrejše ustvarjanje stikov in bolj oseben odnos, kar omo-
goča tako druženje akademske kot družabne narave.  Humanost je 
sicer lastnost vsakega posameznika, ne nujno povezana s študijsko 
usmerjenost, a je pomemben člen osebnosti, če želiš opravljati poklic 
ki ga takšna lastnost tako rekoč definira.

Vredno še je omeniti samoiniciativnost medicincev, ki se kaže pred-
vsem v raznolikih projektih obštudijske narave, samostojni organiza-
ciji in realizaciji Božičnega koncerta ter neponovljivega flash-moba na 
Grajskem trgu v okviru projekta Za življenje.

Včasih se pojavijo v letniku tudi takšni, ki znajo izražati lastnosti gra-
bežljivega, egocentričnega študenta, ki bi naredil prav vse za lepo oce-
no. Na srečo je takšnih medicincev zelo malo, saj jih kaj hitro bodisi 
sistem sam bodisi drugi študentje prizemljijo.
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KAKO SE UČITI

Poglavitni problem in vprašanje, ki se pojavi v začetnih dnevih študija 
medicine se glasi: »Kako, če sploh, bom jaz vse to zmogel?!« Vsi bruci 
so zmedeni in prestrašeni zaradi neznatne količine snovi, ampak hitro 
ugotovijo, kako sistem funkcionira in kako se v njem najbolje znajti. 

»Ugotovila sem, da ko se mi preprosto ne da, je učenje popolna 
izguba časa. Raje si vzamem par urc totalno prosto, ne študiram na 
faks, učenje, izpite, ampak se totalno odklopim in potem spet gre.

Če v prvem semestru z ogromno učenja narediš samo en izpit, je 
dokaj kritično, ja. Najboljše kar lahko narediš je, da prosiš sošolca/e, 
da ti povejo kako, s kod in kaj so se učili, da so naredili in najbrž ugo-
toviš, da je bilo tu nekaj narobe. Potem pa pač poskusiš ponovno in 
ponovno in ponovno.«

Zagotovo velja, da so sprva knjige predebele, izrazi popolnoma čudni 
in časa premalo. Temu ni nujno tako. No, čeprav znajo biti izrazi pri 
anatomiji res precej nenavadni. Nekateri odlično organizirani se uspe-
jo učiti sproti, kar je priporočljivo, drugi imajo raje kampanjsko učenje 
pred izpiti, pa četudi to pomeni začetek učenja tri tedne prej. Za zače-
tek učenja se poskusi organizirati, da vidiš kaj ti najbolj ustreza – knji-
žnica, dom, pisalna miza … in nato začni. Ker je veliko učenja na pa-
met, se uči na glas, pomagaj si z raznoraznimi asociacijami in slikami, 
da si boš hitreje zapomnil in ne nakoplji si preveč snovi naenkrat. Z de-
lanjem zapiskov se lahko včasih preveč zaposliš in na koncu prepisuješ 
na list vso zbrano literaturo, zato je bolj priporočljivo podčrtovanje in 
dopisovanje. Uči se  postopoma in na dolgi rok ti bo tako ostalo največ 
v spominu. Aktivno ponavljaj! Način učenja je predvsem stvar posa-
meznika, lahko pa ti na pomoč tudi priskočijo tutorji/starejši kolegi s 
koristnimi nasveti in izkušnjami. Ko nekaj znanja osvojiš, je dobro tudi 

učenje v manjših skupinah, da se znanje utrdi, predvsem pa, ker velja 
načelo več glav več ve, se zmeraj lahko naučiš kaj novega. Med uče-
njem si vzemi tudi dovolj časa za vmesni počitek, saj lahko le sproščeni 
možgani aktivno pomnijo novo snov. Najpogostejši problem učenja je 
pomanjkanje koncentracije. Večina ga rešuje z aktivnim srkanjem kave 
ali odmerki energijskih napitkov. Priporočilo je, da sam presodiš, koliko 
je dovolj in ne pretiravaš ter dodatno verjameš v moč volje.

 

Slika 12: ČUK - čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor (http://goo.gl/q8DgGu)

Čeprav včasih velja, da je 1. rok – zlati rok in vsi naslednji težji, se s tem 
ne obremenjuj in pojdi na izpit, ko se ti zdi, da si dovolj pripravljen, da 
ga lahko uspešno opraviš. A z roki ne odlašaj, saj lahko to hitro vodi v 
preobremenjenost in nezadovoljstvo! Najbolje je iti na izpit sproščen 
in tako samozavesten, da veš, da boš zmogel. Takšno prepričanje pa 
je lahko le plod trdega dela in odsotnosti strahu pred profesorji in ne-
uspehom. Prav tako te lahko navda z upom uspešno opravljen izpit iz 
preteklosti ali dejstvo, da zmoreš, ker si se izjemno trudil!
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AIPS

AIPS je sistem, s katerim se prijavljaš na izpite, kjer imaš razpisane roke 
za opravljanje izpita, uro ter kraj izvedbe izpita. Služi tudi kot e-indeks, 
kjer imaš pregled na vsemi opravljenimi izpiti in seznam obveznosti, ki 
jih moraš še opraviti.

»Zgodilo se je, da sem se pozabila odjaviti od izpita, na katerega 
nisem šla. Po zakonu to pomeni, da nimaš možnosti prijave na nas-
lednji rok. Po nasvetu osebe, ki dela na referatu, sem poslala mail 
nosilki predmeta, katera mi je kasneje odobrila opravljanje izpita na 
naslednjem roku.«

Vsak študent ob vpisu še vedno dobi svoj pravi, papirnati indeks oz. 
knjižico. Sem naj bi profesorji ob vsakem opravljenem izpitu vpisali 
oceno in ga podpisali. Ta način se dandanes z malo nostalgije s strani 
študentov opušča, saj je zamuden in nima posebne vrednosti, indeks 
pa ostane študentu bolj ko ne za spomin.

»Koledar je najboljši način, kako se prepreči pozabo na prijavo na 
izpit.«

V AIPS se prijaviš na povezavi https://aips.uni-mb.si z uporabniškim 
imenom in geslom, ki ju dobiš pri vpisu na fakulteto. Najpomembnejša 
stvar, ki jo moraš vedeti, je prijava na izpit. Ta se mora izvesti vsaj 3 dni 
pred izpitom. To pomeni tretji dan do polnoči in niti minute pozneje. 
Od izpita se lahko odjaviš 2 dni od izpita, prav tako do polnoči. Prija-
va preko AIPS-a poteka tako, da se vpišeš z uporabniškim imenom in 
geslom. Klikneš na zavihek prijava na izpit. Tam so razvrščeni izpiti po 
datumu. Ko najdeš željeno, klikneš na okvirček desno, kjer piše prijava 
in nato potrdi prijavo. Če želiš preveriti, ali je prijava uspela, pojdi na 

zavihek odprte prijave, kjer prijava mora biti zabeležena. 

»Pomembno je, da se po končanem upravljanju AIPS-a vedno odja-
viš. To je namreč tvoj indeks in tvoje ocene, katere so le tvoja last in 
je pomembno, da nihče ne spreminja situacije. Če se AIPS zruši (kar 
je dokaj pogosto), ocene slej ko prej pridejo nazaj. Aips ni nadome-
stilo referata, bolj je nadomestilo indeksa z dodatkom prijave na iz-
pit. Sama se nisem pozabila prijaviti na izpit, se pa da, če se to zgodi, 
večinoma dogovoriti s profesorjem, da ti oceno vpiše za naslednji 
rok. Če misliš, da boš to pozabljal, si enostavno v beležko ali tabelo, 
kjer imaš zapisane izpitne roke, vedno zraven dopiši 'PRIJAVI SE!'.«

V primeru izboljševanja ocene, prijava preko AIPS-a ni mogoča, saj 
je izpit že med 'opravljenimi obveznostmi'. V tem primeru kontaktiraj 
referat, bodisi preko telefona ali e-pošte, in zadeve se bodo uredile. 
Oceno lahko izboljšuješ samo enkrat tekom študija. Vpiše se boljša 
dobljena ocena. 

Preko AIPS-a poteka tudi vpis v višji letnik, ki je navadno omogočen v 
začetku septembra. Pred vpisom moraš izpolniti študentsko anketo, 
kjer oceniš količino dela, ki si jo moral vložiti v vsak opravljen predmet. 
Oceniš tudi profesorje in asistente, ki so te tekom leta poučevali. Na 
podlagi teh ocen, študentski svet poda mnenje, ko le-ti zaprosijo za 
podaljšanje svojega dela na fakulteti. 

Če potrebuješ potrdilo o vpisu ali izpis ocen, lahko to narediš tudi pre-
ko AIPS-a. Greš pod zavihek e-indeks in na levi strani najdeš zavihek 
naročanje potrdil. Potrdila navadno v roku dveh ali treh delovnih dni 
pošljejo na tvoj podan naslov za pošiljanje pošte. 
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PROSTI ČAS

Ja, imamo ga - imel ga boš tudi ti! In to seveda ne pomeni rekreativno 
listanje zbirke učbenikov. Vse je stvar organizacije, kar pomeni,  da ob 
ustaljenem urniku lahko najdeš čas tudi zase, pa naj bo to aktivno/
reaktivno udejstvovanje ali preprosto ležanje v postelji in upanje, da bi 
čas obstal vsaj za 24 ur.

Morda ne bo ravno vsak dan takšen, ki bo prinašal prosti čas, zagoto-
vo pa je potrebno maksimalno izkoristiti takšne trenutke. Medicinci to 
počnemo na različne načine, pri čemer so najpogostejši rekreativni 
podvigi. Če si bolj pristaš naravnega okolja, potem lahko tečeš ob reki 
Dravi, se povzpneš na Piramido ali Pohorje in izkoristiš lep razgled nad 
Mariborom ali odideš v Mestni park na brezskrben sprehod.  

Bolj aktivno udejstvovanje lahko izkoristiš v raznih fintess centrih, od 
katerih je študentom najbolj žepu priročen tisti v UŠC-ju pri študent-
skih domovih na Gosposvetski cesti. Poleg fitness naprav je v istem 
športnem centru še na voljo veliko dvorana za košarko, nogomet ipd., 
majhne dvorane za badminton ter plesna dvorana za skupino vadbo 
(pilates, aerobika, zumba, tnz, ipd.). 

Cene storitev lahko preveriš na njihovi spletni strani www.uscls.uni-
-mb.si, prav tako pa jim lahko slediš na Facebook strani, kjer sproti 
obveščajo o aktivnosti in aktualnih dogodkih. Zagotovo je eden iz-
med boljših Celodnevni maraton skupinske vadbe, ki verjamem da ti 
bo všeč, še posebej če si dekle. Športne naprave pa se nahajajo tudi v 
nekaterih študentskih domovih, zato se v tem primeru najprej pozani-
maj, preden kupiš mesečno karto, ki jo na koncu izkoristiš le petkrat. 
Tudi drugi športni objekti ti omogočajo dostop po nižji (študentski) 
ceni, tako da če si ljubitelj plavanja, boš lahko to izkoristil v Pristanu, ki 
se nahaja ob študentskih domovih na Lentu. Še posebej se to dobro 
izide za stanovalce omenjenega doma, saj imajo le-ti dodatni popust.

Nekaterim odlično organiziranim študentom uspe ob vseh študijskih 
obveznostih še nadaljevati s treningi priljubljenega športa in dosega-
ti vrhunske rezultate. Ponavljamo, to zahteva odlično organizacijo, 
vztrajnost in nepopustljivost , tako na športnem kot študijskem podro-
čju, vendar se vse da, če si zares tega želiš. Ponosni smo, da je na naši 
fakulteti nekaj odličnih športnikov, ki so hkrati  uspešni tudi pri študiju. 
Zagotovo boš kmalu slišal za koga!

Seveda niso vsi medicinci športni navdušenci in svoj prost čas raje pre-
živijo tako kot piše: prosto. Pri tem se najpogosteje srečujejo s prija-
telji, ki jih ne videvajo vsak dan in se dobijo na pijači ali si ogledajo nov 
film v kinu. Pogosto se tudi prileže ogled kakšne dobre serije, kjer si 
zamudil zadnjih pet epizod zaradi natrpanega urnika. Najdejo se tudi 
takšni, ki zelo radi tudi berejo v prostem času, pa naj bo to trivialna li-
teratura ali kaj bolj strokovnega. Popolnoma vseeno je, vse dokler znaš 
najti čas zase in pregnati študijske skrbi iz glave. Morda se boš kot bruc 
na začetku študija malce težje zorganiziral, ampak na koncu je ključno 
najti prav to ravnovesje med delom in užitkom.

 

Slika 13: Univerzitetni športni center Leona Štuklja (http://goo.gl/R8B8rK) 
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NIKOLI NE BOM POZABIL/A ...

»Čisto, čisto prvega dneva na faksu oz. prvega večera pred faksom, 
kjer sem ugotovila kak fajn so vsi ostali kolegi in kakšna fina vlka 
skupnost smo. :P«

»Nikoli ne bom pozabil uvajalnega dne, kjer smo bruci spoznali svo-
je tutorje, šli z njimi na kavo in vse lepo predebatirali.«

»Prvih vaj histologije. Vsi smo bili totalno prestrašeni in noben ni 
imel pojma kaj tam delamo. Profesorica zna res prestrašit bruce in 
tako smo se vsi delali pametne, nihče ni upal nič vprašat, vsi smo 
samo kimali. Takrat pač misliš, da si najbolj butast, ker verjameš, da 
ostali vejo za kaj se gre. :-) Šele čez nekaj mesecev smo ugotovili, 
da nihče ni imel pojma kaj nam tam na mikroskopih kažejo. :-)) Na 
koncu pa seveda ugotoviš, da profesorica rade volje pokaže in raz-
loži. Zato kar pogumno vprašat, če kaj ni jasno, ker verjamite, da ni 
samo enemu nejasno. :-))«

»...prvih vaj pri anatomij. Musculus sternocleidomastoideus.. KAJ?? 
Ko sem uro in pol obupano gledala v tiste tri kosti na mizi in nisem 
mogla razumeti, da ima lahko vsaka mala vdolbinica svoje ime.«

»Kako sem padla po stopnicah pred profesorjem. ;-)«

SAMO ŠE TO BI RAD POVEDAL BRUCEM

Čas študija je eno najzanimivejših obdobij v posameznikovem življenju 
in vsi se ga z veseljem spominjajo. Verjetno si že tudi ti kdaj poslušal 
študentske zgodbice kakšnih sorodnikov in prijateljev. V prihodnjih le-
tih boš pridobil ogromno novih izkušenj, znanja, prijateljstev in seve-
da nepozabnih spominov. Zato dobro izkoristi čas študija. William G.T. 
Shedd je nekoč dejal: »A ship is safe in harbor, but that's not what ships 
are for.« Ne podcenjuj se, sprejmi nove izzive in ciljaj visoko. Zagotovo 
bodo trenutki, ko bo zelo težko in bi najraje kar odnehal, ampak vedi, 
da bo veliko več trenutkov, ki bodo dokaz, da se je vredno boriti!

»Vsi smo mel un filing po prvi uri anatomije. :D Mislim, da vsi vemo o 
čem govorim ... ampak smo jo vseen vsi nrdil, ker se da namreč! :P«

»Ne pozabit na življenje! Noben ne zahteva, da imate same deset-
ke, niti štipendija. Če si ne boste vsak dan vzeli še nekaj časa zase/
družino/prijatelje, bo študij postal nekaj, česar si niste želeli. Kjer je 
volja, tam je pot ;)«

»Stopaš na pot, kjer se boš »učil za življenje«. In, da boš nekoč imel 
znanje po katerem boš lahko posegal, da boš reševal življenja boš 
moral žrtvovati kar nekaj več časa, kot pa ga bodo tvoji sovrstniki, ki 
bodo študirali drugje. A venomer imej v glavi, za kaj študiraš, naj ti bo 
to motivacija, ne pozabi tudi živeti, ker ne boš bil verodostojen če 
boš govoril o nečem, česar ne boš poznal predvsem pa bodi medi-
cinec s srcem, nauči se razumeti stisko ljudi, da boš lahko pomagal 
tudi sebi.

Ne bom ti lagal. Ne bo ti lahko, tvoja pot bo s trnjem posuta, a taka 
je vsaka prava pot do zvezd. Pa srečno pot.«
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