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Ime izbirnega predmeta
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Študijski program
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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Damjana Rozman

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. Damjana Rozman

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Gensko inženirstvo, sintezna biologija, biotehnologija, gensko spremenjeni organizmi oz.
hrana, človeški genom, molekulska diagnostika in napovedi, gensko zdravljenje, kloniranje in
matične celice so teme, ki iz dneva v dan in vedno bolj zavzemajo mesto v medijskih
sporočilih in z njimi povezanih razpravah. Živimo v post-genomskem obdobju, v katerem so
raziskave človekovega genoma in uporaba njihovih izsledkov v medicini pomemben del
našega življenja, zato je primerno, da se študenti že na samem začetku študija soočijo z
intelektualnimi izzivi tega področja in osvojijo osnove, iz katerih bodo razvijali znanja v
nadaljnjem poteku študija medicine in stomatologije. Predmet je zasnovan kot prispevek k
splošni izobrazbi medicinca/stomatologa in zaradi večjega števila slušateljev poteka v obliki
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem
se bo izbirni predmet izvajal
predavanj,
pogovora
in izmenjave
mnenj.
Pričetek v 8. tednu letnega semstra. Predvideni termini za izvajanje predmeta so izmenično
Študent
se12
seznani
z zgodovinskim
potekom
razvoja znanosti na področju genske tehnologije
petki med
- 15h ter
ponedeljki med
16h - 19h.
in raziskovanja človekovega genoma. Spozna temeljne principe in metode genskega
inženirstva in genomike. Razpravlja o njunem deležu v sodobni biotehnologiji in medicini in
vprašanjih, povezanih z možnimi vplivi na okolje. Spozna osnove uporabe genske tehnologije
v preiskavah človeškega genoma: v medicinski diagnostiki, sodni medicini in genskem
zdravljenju. Razpravlja o etičnih vprašanjih, povezanih z molekulsko genetiko v medicini.
Zavzame stališče do raziskav in uporabe matičnih celic ter s tem povezanimi pristopi

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
OCENA PREDMETA: Pisni izpit do 100 točk (20 testnih vprašanj, vsako vprašanje 5 možnih
odgovorov, en odgovor je pravilen). Točkovalnik: 50 – 60 točk (zd 6); 61-70 točk (db 7); 71-80
točk (pd 8); 81-90 točk (pd 9); 91 – 100 točk (odl 10).
OPCIJSKO: seminarska naloga (pregled spletnih virov) do 20 točk. Za končno oceno
predmeta se točke seštejejo. Točkovalnik: 50 – 60 točk (zd 6); 61-70 točk (db 7); 71-80 točk
(pd 8); 81-90 točk (pd 9); 91 – 120 točk (odl 10).
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Omejitev v naslednjem študijskem letu ni.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijsko gradivo:
Prosojnice s predavanj, ki so povzete po poglavjih iz spodaj navedenih knjig ter iz tekoče
periodike.
W.S. Klung, M.R. Cummings, C. Spencer, M. Palladino: Concepts of Genetics, Pearson New
International Ediiton, 2014, ISBN 10:1-292-02634-0: Poglavje 22: Recombinant DNA
Technology (Tehnologija rekombinantne DNA); Poglavje 23: Applications and Ethics of
Genetic Engineering and Biotechnology (Uporaba genskega inženirstva in biotehnologije in
etične dileme).
R. J. Trent: Molecular Medicine: Genomics to Personalized Medicine, 4rd ed., Amsterdam:
Elsevier, 2012. 333 pp. ISBN: 978-0-12-381451-7. (Izbrana poglavja)

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.
Predmet je primern za mednarodne študente. Omogočene bo dostop do angleške literature,
konzultacije in ustni izpit v angleškem jeziku ter seminarska naloga.

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.

