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Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Dermatovenerologija
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
izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, prof. dr. Tomaž Lunder
Izvajalci izbirnega predmeta

prof. dr. Tomaž Lunder, izr. prof. dr. Igor Bartenjev, izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, doc. dr.
Nada Kecelj Leskovec, doc. dr. Liljana Mervic, dr. Marko Potočnik

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina predmeta nadgrajuje osnovno znanje o kožnih in spolnih boleznih na področjih, kjer
so bili v zadnjih letih doseženi pomembni napredki na področju raziskav in zdravljenja.
Predstavljene bodo izbrane teme s področja kroničnih vnetnih in imunsko pogojenih kožnih
bolezni, kroničnih ran, aktualne teme s področja venerologije, problematike vpliva UV žarkov
na kožo in perspektive estetske dermatologije.
Študent pridobi vpogled v sodobne raziskave na področju dermatovenerologije in nadgradi
osnovno znanje o možnostih zdravljenja z novimi sistemskimi in lokalnimi imunomodulatornimi
zdravili ter nekaterimi fizikalnimi metodami zdravljenja. Poglobljeno znanje o delovanju UV
žarkov in ustrezni zaščiti omogoča sodelovanje študentov v preventivnih aktivnostih.
Okvirno
obdobje vseminarji
semestru,
v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Oblika izvajanja:
in predavanja.
3. 4. 2017 do 29. 5. 2017

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Sprotno preverjanje znanja pri pripravi in predstavitvi seminarja in končno preverjanje znanja
z vseh predstavljenih tem v pisnem kolokviju.
Ocena seminarja prispeva 30% h končni oceni, ocena pisnega kolokvija prispeva 70% h
končni oceni.
Način poprave ocene je možen s ponavljanjem pisnega kolokvija.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet: 25 študentov
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet: Opravljeni izpiti iz predhodnih
letnikov, ki so pogoj za vpis v 4. letnik.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Kansky A., Miljković J.: KOŽNE IN SPOLNE BOLEZNI. Ljubljana: Združenje slovenskih
dermatovenerologov, nova izdaja učbenika.
Pregledni strokovni članki po izbiri mentorjev
Dodatna literatura: Izbrana poglavja iz sodobnih tujih učbenikov dermatovenerologije:
- Burgdorf WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M. Dermatology. Heidelberg: Springer, 2012.
- Griffiths C, Barker J, Bleiker T, Chalmers R, Creamer D. Rook's Textbook of Dermatology.
9th ed. Oxford: Blackwell; 2016.

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 bomo izvajali v slovenščini, ni na voljo za tuje študente.

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.

