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UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
PATOLOGIJA ORGANSKIH SISTEMOV
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
izr.prof. dr. Metka Volavšek, dr.med.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
sist. dr. Maja Jerše, dr. dent. med.; asist. Branislava Miličič, dr. med.; asist. dr. Katarina Odar,
dr. dent. med.; prof. dr. Mara Popović, dr. med.; izr. prof. dr. Metka Volavšek, dr. med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za patologijo MF-UL

Kratek opis izbirnega predmeta
bravnava najpomembnejših tem s področja patologije različnih organskih sistemov, s
poudarkom na vnetjih in tumorskih patologiji.
Cilj predmeta je posredovati spoznanja o etiopatogenezi, morfoloških spremembah in
napovednih dejavnikih pri najpomembnejših tumorskih in netumorskih boleznih različnih
organskih sistemov.
Oblika izvajanja - predavanja s sočasno uporabo diskusijskega mikroskopa.
Sklopi: Patologija pljuč, Patologija jeter in pankreasa, Patologija kosti in mehkih tkiv,
Nevropatologija, Urološka patologija
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
marec-maj, po dogovoru s študenti

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja - kolokvij, 10 testnih vprašanj.
Način poprave ocene - ponavljalni kolokvij.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu = 30;
Najmanjše število študentov = 5
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet: opravljeni izpiti prvega in
drugega letnika študija dentalne medicine - izpolnjeni pogoji za vpis v tretji letnik
Obvezna študijska literatura in gradivo

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.

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.

