Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: Indivudualno raziskovalno
delo.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Raziskovanje v medicini
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
Mentor raziskovalne naloge za Prešernovo nagrado / raziskovalnega projekta
Izvajalci izbirnega predmeta

Mentor raziskovalne naloge za Prešernovo nagrado / raziskovalnega projekta mora biti
obvezno habilitiran učitelj na UL MF

Sodelujoče katedre oz. inštituti

-

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upoštevati veljavni učni načrt.
Cilji individualnega raziskovalnega projekta so načrtovanje, laboratorijsko/klinični delo,
obdelava rezultatov, pisanje zaključkov in predstavitev rezultatov projekta/naloge.
Študent pridobi sposobnost načrtovati in izvesti raziskovalni projekt ter analizirati in ustrezno
predstaviti rezultate raziskovalnega dela.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Indivudualno raziskovalno delo.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in veščin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upoštevati veljavni učni načrt.
Pogoj za pridobitev ocene izbirnega predmeta je ali oddana raziskovalna naloga v skladu z
''Razpisom tem za prejem študentskih Prešernovih nagrad'' ali zaključen raziskovalni projekt.
Ocena raziskovanega dela določi (ocenjevalna lestvica v skladu s statutom UL) predstojnik
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
katedre oz. inštituta, na katerem je mentor habilitiran v skladu s kriteriji določenimi za
Največje število
študentov,
ki lahko vpišejo
predmetmentorja
za določeni
študijski program v
ocenjevanje
Prešernovih
študentskih
nalog izbirni
in na predlog
raziskovalne
študijskem letu. Ocena izb.predmeta navede predstojnik katedre oz. inštituta v dopisu, ki ga
naloge/projekta.
Izpiti, kiReferat
jih mora
opraviti,
da in
lahko
vpišezaizbirni
predmet.
pošlje
zaštudent
dodiplomski
študij
Komisiji
študentska
vprašanje UL MF.
(Upoštevati je treba veljavni učni načrt predmeta)
Pogoj za izbiro izb.predmeta je pisno soglasje mentorja o oddaji teme raziskovalno nalogo za
Prešernovo nagrado študentu ali pisno soglasje mentorja o sprejetju mentorstva
Obvezna študijska literatura in gradivo
raziskovanega projekta študenta. Oddati je potrebno prošnjo na KŠV UL MF za odobritev vpis
Referencepredmete.
s področja teme raziskovalne naloge / projekta.
izbirnega
Število študentov na eno razpisano temo raziskovalne naloge je omejeno (največ dva).

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.
Ne.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

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.

