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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Fiziologija-Mikrocirkulacija
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
izr. prof. Ksenija Cankar

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
izr. prof. Ksenija Cankar

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za fiziologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine: splošne značilnosti mikrocirkulacije s posebnim poudarkom na kožni
mikrocirkulaciji; metode za oceno delovanja mikrocirkulacije; posebnosti mikrožilja
posameznih organskih sistemov; dejavnike, ki vplivajo na pretok krvi skozi mikrožilje, odnos
med funkcijo makrožilja in mikrožilja; spremembe funkcije in morfologije mikrožilja pri različnih
fizioloških in patoloških stanjih.
Cilji: Znanje in razumevanje: delovanja mikrocirkulacije.
Oblike izvajanja: Delo v malih skupinah, seminarji, reševanje problemov.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v prvem tednu letnega semstra. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Preverjanje znanja: pisni in ustni izpit, naloge, projekt

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Skupno število šudentov Medicine in dentalne Medicine je 30.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Medical Physiology
Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep
Poglavje 20 • The Microcirculation

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.
NE

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.

