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E-pošta:
Telefon: Letni semester - seminarji delavnice.
Zimski semester - srečanje
akad. Janeza Milčinskega,
delavnice.

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
SODNA MEDICINA
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
PROF. DR. JOŽE BALAŽIC, DR. MED.

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
DOC. DR. TOMAŽ ZUPANC, DR.MED.
DOC. DR. ARMIN ALIBEGOVIĆ, DR.MED.
ASIST. GREGOR HARING, DR.MED.
ASIST. JEZERKA
DR.MED.
Sodelujoče
katedreAJDIČ,
oz. inštituti
ASIST. TINA ČAKŠ GOLEC, DR.MED.
/
VIŠ. ZNAN. SOD. ASIST. DR. IRENA ZUPANIČ PAJNIČ, UNIV. DIPL. BIOL.

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upoštevati veljavni učni načrt.
Seznanitev prijavljenih študentov z vsebino dopolnilnih poglavij iz sodne medicine. Pouk bo
potekal v obliki seminarjev, ki jih pripravijo študentje. Seminar zagovarjajo pred moderatorjem
in avditorijem, ki ob koncu študentom zastavita vprašanja iz predstavljene teme. Predstavljeni
seminar se oceni po kriterijih: priprava seminarja, predstavitev seminarja, diskusija in zagovor.
Katedra bo priznala študentom kot opravljen izbirni predmet udeležbo na organiziranih
delavnicah, simpozijih in ostalih aktivnostih Katedre in Inštituta (vsakoletni simpozij akad.
Okvirno
obdobje v semestru,
v katerem
se bo izbirni predmet izvajal
Janeza Milčinskega,
Mednarodne
delavnice.)
Letni semester - seminarji - delavnice.
Zimski semester - srečanje akad. Janeza Milčinskega, delavnice.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in veščin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upoštevati veljavni učni načrt.
Preverjanje znanja ustno ob predstavitvi seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu.
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet.
(Upoštevati je treba veljavni učni načrt predmeta.)
Največje možno število je 40 študentov.
Ni predvidenih pogojev.
Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Janez Milčinski: Sodna medicina (črna knjiga).
2. Josip Škavić, Duško Zečević: Načela sudskomedicinskih vještačenja
3. Duško Zečević: Sudska medicina.
4. Bernard Knight: Forensic Pathology.
5. B. Brinkmann, B. Madea: Handbuch Gerichtliche Medizin 1.
6. B. Madea, B. Brinkmann: Handbuch Gerichtliche Medizin 2.
7. Anton Dolenc: Medicinska etika in deontologija I. in II.
8. Ženevske konvencije.

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.
Izbirnega predmeta za študente Erasmus* in drugo ne izvajamo.

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.

