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Inštitut za anatomijo
UL Medicinske fakultete

ŠTUDIJSKI REŽIM ZA PREDMET »ANATOMIJA IN HISTOLOGIJA«
UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA in KOZMETOLOGIJA
Študij poteka v zimskem semestru v obliki predavanj in vaj. Predavanja so na Fakulteti za
farmacijo v predavalnici P2 od 11.00 do 13.00. Vaje potekajo na Inštitutu za anatomijo in
Inštitutu za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete. Udeležba na vajah je obvezna.
Izostanki zaradi bolezni se lahko opravičijo samo na podlagi potrdila zdravnika, drugi izjemni
izostanki pa z ustreznim pisnim dokazilom.
Obiskovanje predavanj je priporočeno.
Opravljenje vaje so pogoj za frekvenco in za pristop k izpitu.
Govorilne ure:
- prof. dr. Erika Cvetko - sreda od 11.00 do 12.00
- izr. prof. dr. Aleksandra Milutinović- Živin - petek od 10.00 do 11.00
Izpit zajema snov histologije in anatomije v razmerju 1:1. Izpit je pisni in,traja 90 minut. Možno
število točk je 40 (20 točk iz histologije in 20 točk iz anatomije). Izpit je opravljen, če študent
doseže najmanj 21 točk, pri čemer mora pri vsebinah histologije oz. vsebinah anatomije doseči
najmanj 8 točk.
Ocenjevalna lestvica:
38–40 točk
- odlično (10)
35–37,5 točk - prav dobro (9)
31–34,5 točk - prav dobro (8)
26–30,5 točk - dobro (7)
21–25,5 točk - zadostno (6)
do 21 točk
- nezadostno (5)
Na izpitih so obvezni indeksi ali študentske izkaznice!

V Ljubljani, 5. 10. 2018
Prof. dr. Erika Cvetko
Izr. prof. dr. Aleksandra Milutinović - Živin

Priporočena študijska literatura
Anatomija
Štiblar-Martinčič D, Cör A, Cvetko E, Marš T, Finderle Ž. Anatomija, histologija, fiziologija.
Ljubljana: Littera picta.
Štiblar-Martinčič D, Cvetko E, Cör A, Legan M. Anatomija in histologija. Navodila za vaje.
Ljubljana: Littera picta, 2007.

Histologija
Zorc-Pleskovič R, Petrovič D, Milutinović-Živin A. Ur: R. Zorc-Pleskovič, A. MilutinovićŽivin. Histologija: učbenik in navodila za vaje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. 2010.
Histologija. Atlas, naloge in vprašanja za študente univerzitetnih študijskih programov
Kozmetologija in Laboratorijska biomedicina, 2018/2019. (https://vis.ffa.uni-lj.si/)

