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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
TEMELJI MOLEKULARNE EPIDEMIOLOGIJE
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Vita Dolžan

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. Metoda Dodič Fikfak
prof. dr. Alenka Franko
prof. dr. Vita Dolžan

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za javno zdravje
Inštitut za biokemijo
Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti spoznajo temelje epidemiologije in genetske osnove bolezni povezanih s poklicno ali
okoljsko izpostavljenostjo ksenobiotikom ali toksičnim spojinam. Seznanijo se z encimskimi
sistemi za detoksifikacijo ksenobiotikov, genetsko variabilnostjo v presnovi ksenobiotikov,
poklicno in okoljsko epidemiologijo, poklicno in okoljsko toksikologijo, genetsko-okoljskimi
interakcijami. Genetsko-okoljske interakcije bodo podrobneje prikazane na primeru azbestnih
bolezni.
Pouk bo potekal v obliki predavanj, seminarjev, vodenih diskusij in problemsko osnovanega
učenja.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v prvem tednu letnega semestra. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ni sprotnega preverjanja.
Oceno predmeta predstavlja opravljen in predstavljen seminar (80 %) ter sodelovanje pri
razpravah na seminarjih in vodenih diskusijah (20 %).
Ocenjevanje:
Ocene 1-10 (od 1-5 negativno, od 6-10 pozitivno) v skladu s Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna
medicina.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Izbirni predmet lahko vpišejo študenti 4. - 6. letnika Medicine.
V študijskem letu lahko vpiše izbirni predmet največ 10 študentov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Alenka Franko. INTERAKCIJE MED GENSKIMI DEJAVNIKI IN DEJAVNIKI OKOLJA.
Študijsko gradivo za študente medicine. Ljubljana 2015.
2. Najnovejši pregledni članki s področja.

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 lahko vpišejo tudi študenti, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti.
Komunikacija s študenti bo v tem premeru potekala 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.

