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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Specifični vidiki uporabe genske tehnoloije
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Nataša Debeljak

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
doc. dr. Petra Hudler
gosti iz industrije in klinike

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina predmeta:
1. Razvoj rekombinantnega zdravila: rekombinantna zdravila, primer priprave in razvoja
rekombinantnega zdravila eritropoetin.
2. Razvoj genetskega testiranja: genetska testiranja in uporabljene tehologije, primer uporabe
genetskega testiranja pri raku dojke.
3. Primeri dobrih praks (predstavitve gostov, ogled): uporaba genske tehnologije na področju
medicine, ogled proizvodnje rekombinantnih zdravil.
4. Javne (ustne) predstavitve: predstavitve seminarjev z primeri uporabe genske tehnologije v
medicini.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Učni
cilji
in opis znanj:
marec
- april
Študenti se seznanijo z osnovami uporabe molekularne genetike v medicini ter spoznajo
primere uporabe molekularne genetike v razvoju rekombinantnih zdravil in molekularne
diagnostike. Aktivno sodelujejo pri interaktivnih predavanjih, pripravijo ter javno zagovarjajo
seminarsko nalogo in osvojijo tehnike javnega nastopanja.

Izbirni predmet se izvaja v obliki predavanj, seminarjev in strokovnega ogleda.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Uspešen zagovor seminarske naloge ter aktivno sodelovanje pri vseh oblikah pouka. Poprava
ocene z ponovnim ustnim zagovorom seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Omejitev vpisa: največ 20 študentov medicine, 40 skupaj z dentalno medicino
Pogoj za vključitev: Opravljen izpit iz Temelji biokemije (Biokemije 1)

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Devlin T.M. (2011): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th ed., Willey-Liss,
Inc. ali R. J. Trent (2005): Molecular Medicine: An Introductory Text, 3rd ed., Amsterdam:
Elsevier.
2. Najnovejši pregledni članki s 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 izvaja tudi za študente v okviru programov mobilnosti. Zagovor seminarjev tuj
študent izvede 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.

