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Petra Hudler, Nataša Debeljak

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo UL MF

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti se seznanijo z osnovami epigenetskih raziskav v molekularni biologiji kompleksnih
bolezni in nadgradijo znanje o epigenetskih procesih v celicah.
Metode poučevanja:
Uvodna predavanja, interaktivna predavanja (računalniki z internetno povezavo bodo na
voljo); kooperativno delo študentov pri predavanjih; seminarska naloga; individualno delo
študentov pri pripravi na predavanja in izdelavi seminarskih nalog.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Predmet se izvaja v popoldanskih urah po dogovoru s študenti v aprilu in/ali maju. Razlog za
popoldanski termin je dostopnost računalnikov in učilnic, kjer je zagotovljen dostop do spleta.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Predstavitev seminarske naloge.
Aktivno sodelovanje pri vseh oblikah pouka.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet v študijskem letu: 40
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet: Opravljen izpit iz Temeljev
biokemije in opravljene vaje iz Medicinske biokemije in molekularne biologije.
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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 lahko izvaja tudi za študente, ki na MF UL gostujejo v okviru programov
mobilnosti. V tem primeru se bo predmet izvajal v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2017 / 2018

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.

