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UL Medicinske fakultete

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

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Damjana Rozman

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. Borut Peterlin

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Diagnostika in prognoza večfaktorskih bolezni, s poudarkom na metaboličnih obolenjih
(npr.hiperlipidemije, bolezni jeter) in nevrodegenerativnih boleznih.
Pomen visokogostotnih podatkov funkcijske genomike za določevanje molekularnih vzrokov
obolenj, izboljšano diagnostiko in prognozo. Pregled tehnologij in računskih pristopov ter
seminarsko delo na izbranem primeru bolezni.
Bioinformatika: podatkovne zbirke metaboličnih in nevrodegenarativnih bolezni.
Analiza visokogostotnih podatkov; povezovanje, rudarjenje in pot do celostne interpretacije.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Mikromreže
nove generacije sekvenciranja – od laboratorija do klinične uporabe.
Marec - maj in
2017
Molekularna kariotipizacija (array-CGH) in genomske bolezni v klinični diagnostiki (prenatalna
diagnostika, pediatrija – prirojene razvojne nepravilnosti in umska manjrazvitost).
Bioinformatski in klinični pristopi k interpretaciji podatkov sekvenciranja nove generacije s
poudarkom na sekvenciranju celotnega eksoma - klinična uporabnost in primeri.
Seminarske vaje: Praktični primeri analize podatkov transkriptoma pri izbranih boleznih in
biološka interpretacija.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Predmet se izvaja v obliki interaktivnih predavanj, seminarskega dela in seminarskih vaj.
Oceno predmeta sestavja pisni izdelek seminarse naloge in ustni zagovor.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Predmet lahko vpiše do 20 študentov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
*Novejši strokovni in raziskovalni članki iz ustreznega področja

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 lahko izvaja tudi za Erasmus studente s konzultacijami v angleščini, prav tako se
v angleščini opravi seminar.

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.

