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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Motnje presnove
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr. med.
Izvajalci izbirnega predmeta

prof. dr. Marija Pfeifer, doc. dr. Sergej Pirkmajer, doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, doc. dr.
Magdalena Avbelj, asist. dr. Aleš Skvarča, asist. dr. Karin Sernec, asist. dr. Nena Kopčavar
Guček, dr. Tina Sentočnik, dr. Jasmina Gabrijelčič, prof. dr. Zoran Grubič

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za patološko fiziologijo MFUL, Katedra za interno medicino in motnje presnove,
Katedra za onkologijo, Katedra za družinsko medicino, Katedra za pediatrijo, Katedra za
psihiatrijo, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo - Golnik, Center za celostno
obravnavo
zdravljenje
debelosti.
Kratek
opis in
izbirnega
predmeta
Pri predmetu dobi študent z različnih zornih kotov vpogled v stanja v organizmu, kjer pride do
presnovnih sprememb (telesna aktivnost, nosečnost) in v nekatera bolezenska stanja, ki so
povezana s temi spremembami (debelost, sladkorna bolezen - tip 1 in tip 2, kaheksija,
obstruktivna apneja med spanjem, motnje hranjenja). Predavatelji in mentorji so vrhunski
strokovnjaki iz naštetih področij.
Oblika izvajanja:
Prvi del izvedbe poteka kot obisk skupine študentov (v vsaki skupini so trije študenti) pri
mentorju, ki si ga izberejo. Na tem obisku se študenti seznanijo z delom mentorja in dobijo
Okvirno
v semestru,
v kateremnaseskupnem
bo izbirnisrečanju.
predmet Za
izvajal
navodilaobdobje
za predstavitev
s te tematike
termin obiska se študenti
dogovorijo
z mentorji,
vsa srečanja
mentorji
so opravljena
od srede januarja do začetka
drugi ali tretji
teden v aprilu
(odvisnoz od
urnikapa
v šol.
letu)
aprila. Sledi skupno srečanje, kjer se vsi študenti srečajo z vsemi temami. To srečanje poteka
drugi ali tretji teden v aprilu od ponedeljka do petka; vsak dan sta v času od 16.00- 19.00 na
urniku po dve temi ). Vsaka tema se začne z predavanjem mentorja, temu sledi študentska
seminarska predstavitev, tretji del (pribl. 5 minut) pa je namenjen preverjanju znanja.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocenjevanje temelji na sprotnem preverjanju znanja. Po koncu vsake obravnavane teme (glej
zgoraj) mentor oziroma predavatelj zastavi študentom esejsko vprašanje iz svoje teme.
Vprašanje se nanaša na bistven del predavanja ali obravnavanega kliničnega primera.
Študenti na vprašanje odgovorijo pisno. Tem je deset in toliko je torej tudi opisanih preverjanj
znanj. Končna ocena pri predmetu je povprečje ocen dobljenih pri posameznih temah. V
kolikor je to potrebno, ima študent možnost poraviti oceno na ustnem izpitu.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
V vsakem študijskem letu lahko predmet vpiše največ 30 študentov.
Pogoj za vpis izbirnega predmeta je vpis v tretji ali višji letnik enovitega magistrskega študija medicina.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijsko literaturo za vsako obravnavano temo predpiše mentor oziroma predavatelj te teme.
Osnovno znanje za spremljanje predmeta si študent pridobi iz naslednjih virov:
1. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL. Longo DL, Jameson JL, and Isselbacher
KJ, Eds. Harrison's online (featuring the complete contents of Harrison's Principles of Internal
Medicine, 18th Edition.
2. McPhee SJ, Hammer GD (ur.) Pathophysiology of disease. An introduction to clinical
medicine. 7th ed. USA: McGraw-Hill Companies Inc, 2014.
3. Košnik M, Mrevlje F, Štajer D, Koželj M, Černelč P (ur.). Interna medicina, 4. izdaja, Littera
Picta, Ljubljana 2011.
4. Temelji patološke fiziologije, 3. Izdaja, 2014. Inštitut za patološko fiziologijo
5. Debelost; Ur: Marija Pfeifer in Nada Rotovnik Kozjek, Littera Picta, Ljubljana, 2006
6. Klinična prehrana v nosečnosti, Živa Novak Antolič, Katja Kogovšek, Nada Rotovnik
Kozjek, Denis Mlakar-Mastnak (ur.), Center za razvoj poučevanja, ULMF, Ljubljana 2015.

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 se ne izvaja v angleškem jeziku in se ne izvaja za študente, ki na ULMF gostujejo v
okviru programov mobilnosti.

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.

