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Ime katedre oz. inšituta
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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Raziskovanje v biokemiji
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
Ana Plemenitaš

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Učitelji - člani pedagoškega kolegija Inštituta za biokemijo ULMF

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo ULMF

Kratek opis izbirnega predmeta
V okviru predmeta se študent seznani z osnovami samostojnega raziskovalnega dela od
zbiranja literature, oblikovanja hipoteze, načrtovanja poskusov, učenje laboratorijskih tehnik in
rokovanja z merilno opremo, izvedbe poskusov, analize poskusov, do pisne predstavitve
poskusov. S pridobljenim znanjem bo študent pridobil osnove načrtovanja in izvedbe raziskav
iz področja biokemije na različnih modelnih sistemih. Študent bo tudi sposoben načrtovati,
izvesti in kritično ovrednotiti raziskovalno delo.
Metode poučevanja:
1. individualno delo z mentorjem
2. samostojno laboratorijsko raziskovalno delo
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem
se bo izbirni predmet izvajal
3. zbiranje
podatkov
iz strokovne
literature
Predmet se izvaja v zimskem in letnem semestru, po dogovoru z učiteljem-mentorjem pri
raziskovalnem delu

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocena študentovega pisnega poročila o raziskovalnem delu.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Predmet lahko vpišejo študenti z opravljenimi obveznostmi za 1. letnik EMŠ medicina.
Pogoj za vpis je prosto mesto v laboratorijih Inštituta za biokemijo. O tem se študent
predhodno dogovori na Inštitutu za biokemijo.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Gre za individualni raziskovalni predmet, potrebna študijska literatura se določi za vsak primer
posebej

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.
Izbirni predmet lahko vpišejo tudi študenti, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti.
Komunikacija s študentom bo v tem premeru potekala v angleškem jeziku

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.

