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Semester, v katerem se predmet izvaja
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Izvajalci izbirnega predmeta
Bojan Božič

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biofiziko

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina: Na predavanjih predstavimo poglobljen pregled fizikalnih osnov metod
diagnostičnega slikanja ter pridobljeno znanje na seminarjih povežemo s kliničnimi primeri.
Predstavimo najpomembnejše fizikalne lastnosti, ki določajo prednosti in omejitve posamezne
metode. Predstavimo osnovne principe obdelave in analize slike. Poleg že uveljavljenih metod
(CT, MRI, SPECT) predstavimo tudi metode, ki se šele uveljavljajo (npr. funkcijska MRI,
difuzijska MRI, pozitronska emisijska tomografija - PET).
Učni cilji: Študenti se bodo seznanili z sodobnimi slikovnimi metodami v medicini. Razumeli
bodo osnove teh metod slikanja in jih znali povezati z uporabo v klinični praksi. Razumeli
bodo tudi možnosti uporabe razvijajočih se metod.
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Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Sprotno preverjanje znanja poteka na seminarjih v obliki ustnih predstavitev. Končno
preverjanje znanja poteka v obliki pisnega in ustnega izpita. Na pisnem izpitu se preverja
znanje, pridobljeno na predavanjih, na ustnem izpitu, na katerem se oceno lahko popravi, pa
se preverja znanje pridobljeno na predavanjih in seminarjih. Zelo uspešna ustna predstavitev
na seminarjih lahko nadomesti ustni izpit.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet v študijskem letu, je 60.
Za vpis izbirnega predmeta ni potrebno opraviti nobenega izpita.
Predmet ima črkovno oznako (B). Termini 3 kreditnih izbirnih predmetov prvega letnika so za
lažje urejanje označeni s črkami od A do D. Da ne pride do terminskega prekrivanja, študent
ne sme izbrati dveh predmetov z enako črkovno oznako (dva predmeta iz na primer termina B
ali predmet B in AB).
Obvezna študijska literatura in gradivo
P. Suetens: Fundamentals of medical imaging, Cambridge University Press, Cambridge,
2015.
D. Dowsett, P.A. Kenny. R. E. Johnston: The Physics of Diagnostic Imaging, Hodder Arnold,
London, 2006

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 ne izvaja za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov
mobilnosti. Izbirni predmet se ne izvaja v angleškem jeziku.

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.

