Ljubljana, 3. 7. 2017
Št. 012/17

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpisuje v zimskem semestru šol.
leta 2017/2018 naslednje podiplomske tečaje:
- OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO
- BOLNIŠNIČNA HIGIENA
- DRUŽINSKA DINAMIKA II
- PSIHOTERAPIJA
ad 1) Na dvosemestrski podiplomski tečaj iz »OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA
ZOBOZDRAVSTVA« se lahko prijavijo kandidati, ki so končali univerzitetni študij dentalne
medicine/ EMŠ Dentalne medicine. Na tečaj bo sprejetih 20 udeležencev. Predvidena
kotizacija bo 5.000 €. Informacije: ga. Sonja Leben, 522-43-71.
ad 2) Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen
medicinskim sestram, fizioterapevtom, delovnim terapevtom in sanitarnim inženirjem,
zaposlenim v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše občane s končano visoko ali
višjo izobrazbe zdravstvene smeri. Na tečaj bo sprejetih 25 udeležencev. Predvidena
kotizacija bo 1.850,00 € (z DDV). Pričetek tečaja bo zadnji teden v januarju 2018. Več
informacij: imi.katedra@mf.uni-lj.si; tel. 01 543 74 08.
Ad 3) Na dvosemestrski podiplomski tečaj iz »PSIHOTERAPIJE« se lahko prijavijo
kandidati, ki so končali Medicinsko ali Filozofsko fakulteto (Oddelek za psihologijo). Na
tečaj bo sprejetih 30 udeležencev. Pričetek tečaja bo v oktobru 2017. Višina kotizacije bo
objavljena naknadno.
ad 4) Enosemestrski podiplomski tečaj "DRUŽINSKA DINAMIKA III (nadaljevalni)« je
namenjen diplomantom univerzitetnih dodiplomskih študijev humanitarne smeri oz.
diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje (medicina, psihologija,
pedagogika, socialno delo) ter tudi diplomantom, na kateri od humanističnih smeri
univerzitetnega študija oz. univerzitetnega študija 2. stopnje, ki delajo z ljudmi in ki so
zaključili podiplomski tečaj DRUŽINSKE DINAMIKE I (uvodni) in tečaj DRUŽINSKE
DINAMIKE II (nadaljevalni). Na tečaj bo sprejetih od 15 do 20 udeležencev. Predvidena
kotizacija bo 1.000 € + DDV. Pričetek tečaja bo v marcu 2018. Več informacij na
kat.psih@mf.uni-lj.si.
Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, Ljubljana do 30. avgusta 2017.
Za tečaj Bolnišnične higiene do 30. oktobra 2017, Prijavi oziroma prošnji priložite:
življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz.
specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. Kandidati bodo pravočasno
obveščeni o kraju in začetku tečaja.
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