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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Raziskovanje v javnem zdravju
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
prod.dr. Lijana Zaletel Kragelj

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. Lijana Zaletel Kragelj
prof.dr. Ivan Eržen
prof.dr. Irena Klavs
doc.dr. Barbara
Artnik
Sodelujoče
katedre
oz. inštituti
doc.dr. Andreja Kukec
doc. dr. Maja Sočan
doc.dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine: 1. priprava protokola javnozdravstvene raziskave,
2. zbiranje podatkov za javnozdravstveno raziskovanje ali njihovo pridobivanje iz stalnih zbirk
podatkov, 3. samostojna priprava podatkov za analizo, 4. samostojna analiza podatkov,
5. razlaga rezultatov analize - ocenjevanje možnosti pristranosti, motenja, naključja.
Učni cilji in opis znanj in veščin: najpomembnejši cilj je spoznati načela z dokazi podprtega
javnega zdravja, študentje spoznajo specifične metode raziskovanja v javnem zdravju in
njihove posebnosti in se naučijo raziskovanja na področju javnega zdravja v praksi.
Oblika izvajanja: individualno delo mentorja s študentom.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
543 75 40
Celo študijsko leto

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končno preverjanja znanja in veščin: izdelana študentska raziskovalna naloga za Prešernovo
nagrado, ocena komisije za študentske Prešernove naloge pri UL MF.
Način poprave ocene: poprava raziskovalne naloge.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Individualno raziskovalno delo - število študentov omejeno na 1 študenta na posameznega
izvajalca-mentorja.
Predmet se izvaja za posameznega študenta SAMO PO PREDHODNEM OSEBNEM
DOGOVORU Z MENTORJEM.
Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Zaletel-Kragelj, Lijana (ur.), Božikov, Jadranka (ur.). Methods and tools in public health : a
handbook for teachers, researchers and health professionals. Lage: Hans Jacobs Publishing
Company, 2010.

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 se za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov mobilnosti
(Erasmus+ in drugo) NE IZVAJA.

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.

