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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
Dr. Jure Dimec,
dr. Brane Leskošek

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina predmeta je upravljanje s podatki v medicini in izboljševanje medicinskih
procesov/postopkov z informacijskimi sredstvi. Analiza in optimizacija medicinskih strokovnih
procesov, značilnosti podatkov na izbranem medicinskem področju ter lastnosti obstoječih
informacijskih orodij študente pripeljejo do načrtovanja informacijske aplikacije, ki bi izboljšala
medicinske postopke (npr. klinične poti) in njihove izide. V študentih želimo razviti sposobnosti
inženirskega pogleda na podatke, s katerimi ima opravka pri svojem strokovnem delu in na
medicinske procese, ki generirajo te podatke.
Po uspešno zaključeni nadaljevalni različici predmeta naj bi bili študenti sposobni uvida v
problematiko izbranega strokovnega področja medicine, rešljivo z informacijskimi metodami,
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem se
bo izbirninačrtovane
predmet izvajal
ter sposobni
izboljšati
načrt programske
aplikacije,
v začetni različici predmeta do
stopnje,
ki že
omogoča
začetek njene gradnje. Širši opis predmeta je na voljo v Spletni učilnici
2. polovica
zimskega
semestra
MF na naslovu https://pouk.mf.uni-lj.si/mod/page/view.php?id=5870.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oceno pri predmetu sestavlja ocena načrta programske aplikacije ter ocena seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis študentov pri izbirnem predmetu ni omejen glede števila ali predhodno opravljenih
izpitov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Študijska literatura in gradiva so članki, delovna gradiva in programska oprema, pripravljena v
Spletni učilnici MF.

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 lahko izvaja tudi za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov
mobilnosti (Erasmus+ in drugo).

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.

