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

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Igor Švab

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Marija Petek Šter, Doc. dr. davorina Petek, doc. dr. janez Rifel, prof. dr. marko
Kolšek, prof. dr. Tonka Poplas Susič

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti se spoznajo z raziskovalnim delom na področju družinske medicine.
Študent se spozna s pravili načrtovanja raziskave, z iskanjem ustrezne literature, ob pomoči
in nadzoru mentorja opravlja raziskovalno delo, s katerim poskuša odgovoriti na zastavljena
manjša znanstvena vprašanja. Pod vodstvom mentorja interpretira dobljene rezultate in jih
predstavi v ustrezni pisni obliki.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Gre za individualno delo, ki poteka skozi cel o študijsko leto

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Komisija oceni kakovost pisnega izdelka.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis v ustrezni letnik.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Najnovejši pregledni in raziskovalni članki iz področja raziskovanja, ki jih izbere študent v
soglasju z mentorjem.

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 je na voljo tudi tujim študentom.

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.

