
 

  

Događanja povodom obilježavanja 100 godina Fakulteta 

✓11.02. Cestovna utrka "162 stube"  

✓30.03. Izložba "Anamneza - povijest bolesti u antičkom svijetu", Arheološki 

muzej u Zagrebu (http://mef.unizg.hr/100-obljetnica-mefa-izlozba-anamneza-povijest-

bolesti-antickom-svijetu?bn) 

✓28. travanj, petak, 13h, Muzejska ordinacija: Prof. dr. F. Ruehli: 

TUTANKHAMUN AND OTHER MUMMIES: A medical perspective 

✓2. svibanj, utorak, 14h, Muzejska ordinacija radionica: medicinska škola 

Vinogradska dijabetes/mrena za starije osobe TBC 

✓4. svibanj, četvrtak, 18h,  Scena AMZ: dr. sc. Mislav Čavka – MF: Bolesti 

zagrebačkih mumija 

✓16. svibanj, utorak, Muzejska ordinacija radionica TBC 

✓18. svibanj, četvrtak, Muzejska ordinacija radionica: Gradske ljekarne TBC 

✓18. svibanj, četvrtak, 18h Scena AMZ: doc.dr.sc. Goran Sedmak- MF: Tajna 

ljudskog mozga 

✓23. svibanj, utorak, Muzejska ordinacija radionica: medicinska škola 

Vinogradska dijabetes/mrena za starije osobe TBC 

✓24. svibanj, utorak, Muzejska ordinacija radionica: Gradske ljekarne TBC 

✓25. svibanj, četvrtak, 18h Scena AMZ: 

✓6. lipanj, utorak,Muzejska ordinacija, dr. sc. Martin Kuhar – HAZU – Odsjek 

za povijest medicine: Pristup bolesniku s medicinskog i etičkog aspekta u 
antičkoj Grčkoj s naglaskom na Hipokrata TBC 

✓8. lipanj, četvrtak, 18h Scena AMZ:  prof. dr.sc. Marijan Klarica, dekan – 

MF: Voda u glavi 

✓10. lipanj, subota, 11h, Muzejska ordinacija: dr.sc. Snježana Schuster – 

Zdravstveno veleučilište: Očuvanje zdravlja kralježnice kroz prošlost 

✓14. lipanj, srijeda, zatvaranje – radionice 

https://mefex.mef.hr/owa/redir.aspx?C=EgwfcLdtpIFjwX4L-SsVOXgnNJg7-oPzMmL5IKFdt4xVSEymo4vUCA..&URL=http%3a%2f%2fdr.sc
https://mefex.mef.hr/owa/redir.aspx?C=EgwfcLdtpIFjwX4L-SsVOXgnNJg7-oPzMmL5IKFdt4xVSEymo4vUCA..&URL=http%3a%2f%2fdr.sc


 

 

✓08.04. Oratorij "Charles Gounod: Smrt i život", KD Vatroslava Lisinskog  

✓12.04. Izložba "Muzejski vremeplov - zbirka narodne medicine kao okosnica 

izložbenog postava prvog hrvatskog muzeja medicine" Hrvatska akademija 

znanosti i umjetnosti 

✓18. - 21.04. CROatian Student Summit, međunarodni znanstveni kongres 

studenata i mladih znanstvenika biomedicine "Innovations in Health"  

✓22.04. Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dekanat 

Fakulteta  

✓24.04. Noć knjige "Studentski život 1917. i 2017.", Središnja medicinska knjižnica  

✓26.04. Izložba "Medicina Sacra - Štovanje svetaca zaštitnika i duhovna 

dimenzija medicine", Dekanat Fakulteta  

✓26.05. Dan doktorata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dekanat 

Fakulteta 

✓9. - 10.06. Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj, Dekanat Fakulteta  

✓3.10. Stručno znanstveni skup "Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti - 

susret profesije i politike", Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"  

✓19.11. u Hrvatskom glazbenom zavodu, Gundulićeva 6, s početkom u 20 h, 

održat će se svečani koncert povodom 100 godina osnutka Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu. Na koncertu nastupaju: Pjevački zbor studenata Medicinskog 

fakulteta Lege artis, Zagrebački liječnici pjevači, Zbor sestara i tehničara KBC 

Zagreb i Jazz orkestar Greenhill club. 



 

 

 
6.12.  Otvorenje izložbe Diplome hrvatskih liječnika iz Zbirke diploma i povelja 
Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU i prezentacija metode digitalizacije 
muzejske građe s niskom razinom osvjetljenja na primjerima liječničkih diploma u 
dvorani Miroslav Čačković, s početkom u 13 sati. Voditeljica organizacije dr. sc. 
Stella Fatović Ferenčić. 
 
14.12. Promocija monografije Medicinskog fakulteta, promocija poštanske marke 

posvećene obljetnici te izložba otvorenje izložbe udžbenika i priručnika 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 15 sati. Nacionalna i 

sveučilišna knjižnica u Zagrebu 

15.12. U dvorani Miroslava Čačkovića održat će se svečana sjednica Fakultetskog 

vijeća za dodjelu nagrada najboljim studentima za uspjeh na studiju i znanstveni rad. 

Početak u 12 sati. 

16.12. Na Europskom trgu održat će se humanitarni koncert Zagrebačkih liječnika 

pjevača te Pjevačkog zbora studenata Medicinskog fakulteta Lege artis. Tom 

prigodom u organizaciji STUDMEF-a  veliko srce malom srcu prikupljat će se 

humanitarna pomoć za bolesnu djecu u svim pedijatrijskim odjelima bolnica u Republici 

Hrvatskoj. Početak u 18 sati. 

17.12. Svečana sjednica Fakultetskog vijeća - Središnja proslava 100. godišnjice 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KD Vatroslava Lisinskog u 18 sati. 

18.12. Otvorenje izložbe "Medicina i tehnika", Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb s 

početkom u 13.00 sati 

20.12. u 12 sati u dvorani Miroslava Čačkovića održat će se svečana sjednica za 
dodjelu zahvala i nagrada umirovljenicima iz 2017. godine te svečano božićno 
čestitanje svim zaposlenicima Medicinskog fakulteta. 
  

 

Ažurirano: 01. prosinca 2017.g. 


