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KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVJE
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Medpoklicno sodelovanje
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
asist.dr. Tatjana Pokrajac

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Zdravstvena fakulteta UL
Filozofska fakulteta UL
Fakulteta za socialno delo UL
Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine: področja dela vključenih poklicev v okviru slovenskega sistema ZV,
specifične kompetence posameznih poklicev, stereotipi glede posameznih poklicev in vpliv na
učinkovitost dela, vrednote kot temelj zdravstvenega dela, asertivna komunikacija kot
sredstvo zdravstvenega dela, interdisciplinarno timsko delo kot ena od temeljnih oblik
zdravstvenega dela.
Učni cilji in opis znanj in veščin: študenti 1.) spoznajo področja dela različnih poklicev v
zdravstvenem varstvu, 2.) ugotovijo komplementarnost specifičnih kompetenc in 3.) se
usposobijo za načrtovanje medpoklicnega timskega dela za reševanje konkretnih problemov v
zdravstvu.
Okvirno
obdobje vpredavanja,
semestru, vseminarji
katerem se bo izbirni predmet izvajal
Oblika izvajanja:
543 75 40
Druga polovica zimskega semestra in prva polovica poletnega semestra

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Končno preverjanja znanja in veščin: projektno delo, pisni izpit, ustni izpit
Način poprave ocene: ponovno opravljanje izpita

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Ni omejitev

Obvezna študijska literatura in gradivo
BAUER, Martin, PAHOR, Majda (avtor, urednik), DOMAJNKO, Barbara, ERŽEN, Irena,
FERFILA, Nevenka, FURLAN, Maja, KAVČIČ, Matic, PREMIK, Marjan, RUGELJ, Darja,
STARC, Tina, ZAKŠEK, Teja, TOMŠIČ, Marija, UREK, Mojca, VETTORAZZI, Renata,
ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Zavezniki za zdravje: medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih
timih. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. 215 str. ISBN 978-961-6808-56-9.

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.

