PREDGOVOR DEKANJE FAKULTETE ZA FARMACIJO

Spoštovani,

Ustanovitev Univerze v Ljubljani in poučevanje v slovenskem jeziku sta bila ključna mejnika v razvoju slovenskega
naroda, ki je z vzgojo intelektualcev pridobival na samozavesti in samobitnosti ter dozoreval za lastno državo. Univerza
v Ljubljani je imela pet ustanovnih članic – Filozofsko, Medicinsko, Pravno, Tehniško in Teološko fakulteto, ki so se raziskovalno in strokovno krepile in vzpostavile pogoje za razvoj novih fakultet in študijskih programov. Aktivnosti za
vzpostavitev študija farmacije segajo v leto 1946, ko so strokovnjaki, zbrani v okviru Slovenskega farmacevtskega
društva, izkazovali potrebe po izobraževanju farmacevtov. V tem obdobju so izvajali študij naravoslovja in farmacije
delno na Univerzi v Ljubljani in delno na Univerzi v Zagrebu. Celovit osemsemestrski študij farmacije so pričeli izvajati
v študijskem letu 1960/61 v okviru enote za področje farmacije v sestavi Univerze in kasneje Fakultete za naravoslovje
in tehnologijo. Vzpostavitev študija farmacije predstavlja temeljni kamen Fakultete za farmacijo, ki je postala samostojna
članica Univerze v Ljubljani leta 1995 z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani.
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL FFA) je sledila znanstvenim trendom in s posodabljanjem in razvijanjem študijskih programov odgovarjala na potrebe stroke in družbe. Z odprtostjo za sodelovanje in interdisciplinarnimi pristopi je
razvijala nove študijske programe. Področje klinične biokemije se je razvijalo najprej znotraj študija farmacije, nato se je
oblikoval višješolski in pozneje visokošolski program ter se preoblikoval v dvostopenjski program laboratorijske biomedicine.
V istem obdobju sta se razvila tudi magistrski program industrijske farmacije in dodiplomski program kozmetologije.
Tekom let se je UL FFA razvila v vrhunsko znanstveno inštitucijo, kar daje podlago za izvajanje doktorskih študijskih programov na področjih farmacije, klinične biokemije in toksikologije. Poleg skrbi za dodiplomski in podiplomski študij
skrbimo za vseživljenjsko izobraževanje, ki ga izvajamo v sodelovanju s področnimi društvi, zbornicami in združenji.
V 60 letih delovanja je UL FFA podelila več kot 6000 diplomskih, magistrskih in doktorskih listin, oblikovala prepoznavne
snovalce idej in nosilce razvoja, počastila in obeležila izjemne dosežke stanovskih kolegov, študentov in poslovnih partnerjev. Šest tisoč formalno ali neformalno povezanih diplomantov soustvarja družbeni položaj poklica in stroke kakor
tudi podobo Fakultete.
UL FFA živi vizijo povezljivosti, mednarodne razsežnosti in vpetosti v razvoj in dobrobit sočloveka. S predanostjo uspehi
ne izostanejo. Znanstvenih in strokovnih uspehov si ne predstavljamo brez interdisciplinarnih povezav, ki prepletajo
stroke, inštitucije in ljudi, ter presegajo nacionalne in regionalne meje. Tak pristop se zrcali v naših znanstvenih dosežkih,
v svetovnem merilu se namreč UL FFA uvršča med dvesto najboljših fakultet za farmacijo. V zadnjem desetletju smo
uspešno izvedli številne raziskovalne projekte, več evropskih projektov, smo tudi partnerji projekta v okviru iniciative za
inovativna zdravila – imi2. Pridobili smo financiranje velike raziskovalne opreme. Nadalje izvajamo in koordiniramo skupne
evropske doktorske projekte. Smo nosilec nacionalnega centra za translacijske raziskave.
UL FFA povezuje v trikotniku znanja razvojni, inovativni in izobraževalni vidik. Kot družbeno odgovorna visokošolska
ustanova skrbi za razvoj kritično mislečih diplomantov, sposobnih soočanja z izzivi prihodnosti, in skrbi za prenos in
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obeležujemo častitljiva jubileja, 100 let od ustanovitve Univerze v Ljubljani in 60 let popolnega študija farmacije na
Univerzi v Ljubljani. Z velikim veseljem smo sprejeli povabilo uredniškega odbora, da Fakulteto za farmacijo predstavimo
v Farmacevtskem vestniku. Informacija o razvoju in uspehih fakultete bo tako dosegla vse člane Slovenskega farmacevtskega društva, diplomante Fakultete za farmacijo ter širšo strokovno in laično skupnost. S tem izkazujemo povezanost
stroke.
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uporabo novih znanstvenih spoznanj in znanj. Farmacevtska industrija in globalni partnerji prepoznavajo slovenske
kadre kot inovativne, visoko usposobljene in kakovostne, kar je rezultat dobrega izobraževalnega sistema, povezovanja
akademske in gospodarske sfere v obliki skupnih projektov in vključevanjem strokovnjakov s prakse v izobraževalni
proces. UL FFA skrbi za razvoj farmacevtskih znanj in kompetenc, kar omogoča razvoj vrhunskih storitev na področju
farmacije, in skrbi za paciente.
Pri svojem delovanju sloni UL FFA na intenzivnem nacionalnem in mednarodnem sodelovanju s partnerskimi organizacijami
iz akademske, javne in gospodarske sfere. S krepitvijo sodelovanja in oblikovanja skupnih strategij želimo doseči boljši
in hitrejši pretok in izmenjavo znanj, novih dognanj in prenos oziroma translacijo iz bazičnih raziskovalnih laboratorijev v
industrijsko okolje oziroma zdravstvene zavode. Partnerstvo na osi življenjskega cikla zdravila integrira bazične in klinične
raziskovalce, strokovnjake v proizvodnji in zakonodaji ter zdravstvene delavce v farmacevtski in zdravstveni oskrbi.
UL FFA je križišče številnih mladih karier. Vsako leto gostimo več kot 100 tujih študentov in podobno število naših
študentov študira na različnih evropskih fakultetah. Izvajamo številna mednarodna izobraževanja. Naši diplomanti so
uveljavljeni raziskovalci in profesorji na univerzah v Singapurju, Kaliforniji, Nemčiji in so uspešni strokovnjaki v svetovnih
farmacevtskih družbah v Nemčiji, Švici in ZDA.
V svojih mednarodnih ambicijah nikakor ne zanemarjamo skrbi za slovensko družbo in jezik. Naši učitelji so gonilna sila
pri oblikovanju Slovenskega farmacevtskega terminološkega slovarja. Skrbimo tudi za prepoznavnost fakultete in gojimo
navdušenje za študije na Fakulteti za farmacijo. Vrata fakultete odpiramo zainteresirani javnosti in mladim.
Prostori, v katerih fakulteta deluje, ne omogočajo adekvatnega razvoja niti dolgoročno ohranitve vodilnega položaja v
stroki. Smo del zelo konkurenčnega področja, zato morajo biti naši načrti za razvoj ambiciozni. UL FFA pristopa k
projektu novogradnje z jasno vizijo razvoja v sodobno mednarodno uveljavljeno izobraževalno in raziskovalno ustanovo,
ki bo neprecenljivo doprinesla k dobrobiti na področju zdravja, visokošolskega izobraževanja in gospodarske uspešnosti.
Izboljšani pogoji za raziskovalno in izobraževalno delo bodo izvrstna osnova za razvoj kadrov, najboljših strokovnjakov,
snovalcev idej in nosilcev razvoja na področjih farmacije, laboratorijske medicine in kozmetologije. Z optimizmom sooblikujemo novo univerzitetno središče Brdo.
Želim, da delimo ponos z uspehi Fakultete, ki že 60 let predano in vztrajno skrbi za razvoj stroke in ljudi, ustanove, s
katero in preko katere lahko ohranjamo in izboljšujemo pomembno vrednoto – zdravje ljudi.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste soustvarjali Fakulteto za farmacijo in predano in vztrajno skrbeli za razvoj
stroke. Zahvaljujem se tudi vsem, ki danes z entuziazmom gradite v evropskem prostoru uveljavljeno izobraževalno in
raziskovalno ustanovo na področju farmacije, klinične biokemije, toksikologije in kozmetologije.
Čestitam vsem, ki čutite to kot naš skupni jubilej.
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
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