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Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Nina Zidar, dr. med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
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2.

3.
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
asist. dr. Nika Kojc, asist. Maja Frelih, dr. Živa Pipan Tkalec, Jerica Mraz, Karmen
Wechtersbach
Sodelujoči kliniki: dr. Andreja Aleš Rigler in asist. dr. Gregor Novljan

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za patologijo
KO za Nefrologijo
Pediatrična klinika
Kratek opis izbirnega predmeta
Pri predmetu obravnavamo poglavje glomerulonefritisi in vaskulitisi iz področja patologije
ledvic in krvnih žil v bolj poglobljeni obliki kot pri predmetu patologija. Predstavimo rutinsko
delo nefropatologa, ki vključuje histološko oceno biopsijskih vzorcev in korelacije s kliničnimi
podatki bolnika. Klinični zdravniki nazorno predstavijo primere bolnikov z ledvično boleznijo.
Pouk poteka v obliki predavanj, predstavitve primerov in kot samostojno mikroskopiranje ter
ocenjevanje patoloških sprememb na biopsijskih vzorcih ledvic. Študenti se seznanijo z delom
na imunofluorescenčnem in elektronskem mikroskopu.
Preverjanje znanja je v obliki pisnega kolokvija.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pouk poteka v poletnem semestru, predvidoma v treh do štirih sklopih v marcu in aprilu.
Datume uskladimo na uvodnem sestanku.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja je v obliki pisnega kolokvija ob koncu pouka po dogovoru s slušatelji konec
aprila ali v začetku maja z možnostjo popravljanja ocene v juniju, en rok je tudi v septembru.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu: 20
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet: histologija

Obvezna študijska literatura in gradivo
Kumar V, Abbas AK, Aster JC. ROBBINS BASIC PATHOLOGY. 9. izdaja. Elsevier Saunders
2013
literatura v obliki člankov glede na obravnavane teme

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi 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. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
Predmet ni na voljo za tuje študente in se ne izvaja v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2017 / 2018

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

