Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta: peter.veranic@mf.uni-lj.si
Telefon:
Predmet se izvaja v prvi
polovici drugega semestra in
ima črkovno oznako (A).
Razlaga pri omejitvah vpisa.

Inštitut za biologijo celice
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Temelji medicinske celične biologije
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

3.

4.

5.

6.
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prof dr Peter Veranič, izr prof dr Mateja Erdani Kreft
Izvajalci izbirnega predmeta

prof dr Rok Romih, doc dr Andreja Erman, doc dr Daša Zupančič

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biologijo celice

Kratek opis izbirnega predmeta
Obravnava temeljnih celičnih in molekularnih mehanizmov, ki vodijo do določenih bolezni pri
človeku. Spoznavajo: spoznavanju celično-bioloških in genetskih sprememb, ki vodijo v
nastanek rakave celice,
- spoznavanju zakonitosti gojenja tkivnih nadomestkov v regenrativni medicini,
- pomenu genetskih analiz v diagnostiki,
- vlogi nepravilnega delovanja organelov, citoskeleta in povezav med celicami pri boleznih,
- vlogi celične biologije v reprodukciji z biomedicinsko pomočjo,
- pomenu genetskih analiz v forenziki,
- pomenu staranja celic in celične smrti pri določenih boleznih
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stanja. Študenti so vzpodbujeni, da na osnovi priporočene literature, predavanj in pogovorov
razmislijo o novih, inovativnih možnostih zdravljenja. Takšen pristop k študiju jih vodi v
razumevanje pomena dobrega poznavanja osnovnih celičnih mehanizmov za uspešen razvoj
medicine.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Na izpitu iz izbirnega predmeta je nekaj (2 - 3) vprašanj esejskega tipa.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet je 60.
Pogoj za vpis predmeta je redni vpis v prvi letnik na Medicinski fakulteti UL.
Predmet ima črkovno oznako (A). Termini 3 kreditnih izbirnih predmetov prvega letnika so za
lažje urejanje označeni s črkami od A do D. Da ne pride do terminskega prekrivanja, študent
ne sme izbrati dveh predmetov z enako črkovno oznako (dva predmeta iz na primer termina A
ali predmet A in AB).
Obvezna študijska literatura in gradivo
Pregledni in raziskovalni članki, ki jih podajo predavatelji in strokovna literatura po izbiri
študentov. Pomembna študijska literatura so tudi zapiski s predavanj.

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.
Do sedaj ni bilo študentov v programu mobilnosti v prvem letniku zato se ta predmet izvaja le
v slovenščini.

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.

