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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Medicina na podeželju in v odmaknjenih krajih
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Igor Švab

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Marija Petek Šter

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za družinsko medicino

Kratek opis izbirnega predmeta
Namen predmeta je študentom predstaviti delo in življenje zdravnika v odmaknjenih krajih ter
pomagati oblikovati stališča bodočih zdravnikov do dela zdravnika na podeželju.
Študent bo moral pri predmetu opraviti naslednje študijske obveznosti:
1. Se udeležiti uvodnega srečanja
2. Aktivno sodelovati na vajah v ambulanti (12 delovnih dni) in pridobiti zahtevane veščine
3. Se udeležiti vmesne telekonference z asistentom (npr. preko Skype)
4. Pripraviti seminarsko nalogo
5. Se udeležiti zaključnega srečanja in predstaviti seminarsko nalogo
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v prvem tednu letnega semestra. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocena se bo oblikovala na osnovi mentorjeve ocene in ocene, ki jo oblikuje učitelj na osnovi
sodelovanja pri pouku in predstavitve seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
V letu 2017/2018 bomo sprejeli 15 študentov

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Petek Šter M (ur) MEDICINA NA PODEŽELJU IN V ODMAKNJENIH KRAJIH. Navodila za
vaje. Prva izdaja. Združenje Zdravnikov družinske medicine, Ljubljana 2017.
2. Švab I, Rotar Pavlič D. Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske
medicine SZD, 2012

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.

Velja za študijsko leto:

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.

