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Letnik izvajanja predmeta
✔

(ECTS)

Nosilec (nosilci) predmeta
Doc. dr. Marija Meznarič, dr. med., spec. nevrolog

Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
Inštitut za anatomijo, Katedra za nevrologijo, Klinični inštitut za klinično nevrofiziologijo,
Inštitut za patološko fiziologijo, Inštitut za rehabilitacijo invalidov, Klinika za ORL UKC,
Očesna klinika UKC

Moduli predmet
1
2
3
4
Datum objave režima študija
15. 9. 2019
1

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Izbrana poglavja o magnetni resonanci možganov, govoru, motoričnemu sisitemu, vidni progi,
grlu, spanju, torakolumbalni bolečini, sakralnem živčevju ter nevroanatomskih osnovah klinične
nevrološke preiskave naj bi prispevala k razumevanju klinične relevantnosti nekaterih vidikov
nevroanatomije in utrdila znanje, ki ga študent pridobi med rednim študijem osrednjega in
perifernega živčevja.

2. Natančen potek študija
Glavni način podajanja vsebine so predavanja oz. video posnetki kliničnih primerov in
demonstracij posebnih anatomskih preparatov osrednjega živčevja.
Delež obvezne prisotnosti na organiziranih oblikah pouka je 100%.
V primeru opravičene odsotnosti študent pripravi pisno poročilo o temi, ki jo določita skupaj z
nosilcem predmeta.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Se ne izvaja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

Pogoj za pristop h končnemu preverjanju znanja je prisotnost na vseh predavanjih. Opravičeni
izostanki morajo bitni pisno dokumentirani. V primeru odsotnosti študent pripravi pisno
poročilo o temi, ki jo določita skupaj z nosilcem predmeta; slednje je pogoj, da študent lahko
pristopi h končnemu preverjanju znanja, če ni bil prisoten na vseh predavanjih.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Končno preverjanje znanja je pisno in obsega deset vprašanj. Vprašanja so izbirnega tipa,
kratka esejska vprašanja, označevanje shem; pisni izpit traja 30 minut. Za pozitivno oceno je
potrebno doseči 60% točk.
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6. Druge določbe
Med pisnim izpitom je dovoljeno le pisalo.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno:
Skripta Anatomija 2 (Živčevje, A. Širca)
Predavanja iz izbirnega predmeta "Nevroanatomija"
Dopolnilno:
Klinična nevrološka preiskava (A. Lavrič)
Topical diagnosis in Neurology (P. Duus)
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Nevroanatomske osnove govora
Zgornji motorični nevroni
Spodnji motorični nevroni
Bazalni gangliji
Somatosenzorični sistem
Vidna pot
Topografija prog v hrbtenjači, možganskem deblu, interni kapsuli
Nevroanatomske osnove spanja
Sakralno živčevje

9. Druge informacije
Navedite posodobljen seznam izpitnih tem, kliničnih slik in veščin.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
Doc. dr. Marija Meznarič, dr. med., spec. nevrolog in vabljeni predavatelji

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
Poletni semester, začetek- 22. do 27. teden
Dan v tednu: četrtek od 15.00 do 17.30
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
20

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku za študente, ki na UL MF gostujejo
v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente.
Ne
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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