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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
E-izobraževanje in e-gradiva v medicini
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Janez Stare

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

✔

3.

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Dr. Jure Dimec,
dr. Brane Leskošek

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko ter inštituti ali katedre, ki prispevajo učno
gradivo za transformacijo v e-obliko.
Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti pri tem predmetu spoznavajo možnosti, ki jih za študij v medicini nudijo informacijska
orodja in aktivno sodelujejo pri gradnji spletnih študijskih gradiv. Predmet združuje teoretični
del o značilnostih informacijskih orodij in gradiv, namenjenih študiju, načinih študija v e-okolju
in standardih na tem področju, s praktičnim delom, pri katerem študenti razvijajo taka gradiva.
Študenti razvijajo e-učne pripomočke, npr. zbirke slikovnega ali video gradiva, zbirke vprašanj
za samopreverjanje znanja, morda pa celo kompleksne dinamične lekcije, ki bodo na voljo v
Spletni učilnici Medicinske fakultete.
Po uspešnem zaključku predmeta naj bi bili študenti sposobni uporabljati orodja za gradnjo
e-gradiv, povezovati znanje s področja medicine in informatike in uspešno delovati v timu.
Okvirno
v semestru,
bo izbirni
predmet
Širši opisobdobje
predmeta
je na voljov vkaterem
Spletni se
učilnici
MF na
naslovuizvajal
https://pouk.mf.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=5881.
Predmet se izvaja v drugi polovici poletnega semestra in ima črkovno oznako (C). Razlaga pri
omejitvah vpisa.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oceno pri predmetu sestavlja ocena kvalitete izdelanih e-učnih gradiv in ocena seminarske
naloge.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis študentov pri izbirnem predmetu ni omejen glede števila ali predhodno opravljenih
izpitov.
Predmet ima črkovno oznako (C). 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 C
ali predmet C in CD).
Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijska literatura so članki in delovna gradiva, pripravljena v Spletni učilnici MF.

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.
Ker so najpomembnejši rezultat predmeta e-gradiva v slovenskem jeziku, se predmet izvaja
le za redne študente MF.

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.

