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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Nevrofiziologija
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Ksenija Cankar

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Martin Štrucl
Andrej Fabjan

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Učni cilji :
Poglobitev znanja iz fiziologije na področju nevrofiziologije.
Znanje in razumevanje: funkcije živčevja. Veščina reševanj teoretičnih problemov. Veščina
zbiranja relevantnih podatkov iz preglednih člankov. Veščina sodelovanja v majhni skupini .
Vsebina:
Izbrana poglavja iz :splošne lastnosti in funkcije živčevja, organizacija živčnega sistema,
homeostaza živčne funkcije, sinaptični prenos, splošne lastnosti senzoričnih sistemov,
somatosenzorični sistem, fiziologija bolečine, optika vida, fotorecepcija, nevrofiziologija vida,
psihofizika vida, prevajanje zvoka v notranje uho in transdukcija, psihofizika sluha, vestibularni
Okvirno
obdobje
v semestru,
katerem
se bo izbirni
predmet
izvajal vloga hrbtenjače,
aparat, voh
in okus,
splošna vshema
motoričnega
sistema,
motorična
motorična
April, Maj vloga
2017 možganskega debla, kortikalni nadzor gibanja, motorične funkcije malih
možganov in bazalnih ganglijev, nadzor očesnih gibov, vloga vegetativnega živčevja,
integrativne funkcije možganskega debla, živčni nadzor nagonskega obnašanja, princip
zgradbe in funkcije možganske skorje, fiziologija čustvovanja, nadzor govora, specializacija
možganskih hemisfer, fiziološke osnove učenja in pomnenja.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Zagovor seminarja, ustno izpraševanje, naloge.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu. 30
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet. Fiziologija

Obvezna študijska literatura in gradivo
Bear MF, Connors BW, Paradiso MA(eds): Neuroscience, 3. izdaja in novejše.
Izvajalci seminarjev prejmejo novejše pregledne članke iz področij.

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.
Sodelujejo lahko Erasmus študenti. Svoj zagovor podajo 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.

