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1. Cilji in kompetence
Študent poglobi znanje o fiziologiji športa.
Študenta se navaja, da interpretira rezultate meritev na človeku v skladu z osnovnimi
naravoslovnimi koncepti, na podlagi pridobljenega znanja lahko razpravlja o problemih.
Študent predstavi svoje znanje o fiziologiji športa.
Pridobljeno znanje koristno uporabi na drugih področjih medicine.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Pouk je organiziran v obliki predavanj in seminarjev; pogojno tudi praktičnih meritev.
Prisotnost pri vseh oblikah pouka je obvezna. V primeru opravičene odsotnosti (največ
enkrat) lahko študent nadomesti manjkajočo snov tako, da po dogovoru z nosilcem pirpravi
dodaten seminar.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
V okviru predmeta se ocenjuje študentovo pripravljenost in predvsem aktivno sodelovanje pri
predmetu (vključevanje v diskusijo, predstavitev znanja, kritičnost). Vsak študent mora
pripraviti seminar (v pisni obliki), ki ga v okviru predemeta tudi ustno predstavi. Nosilec
predmeta na koncu oceni kakovost predstavljenega seminarja. Študent lahko pridobi
dodatne točke, ki zvišajo končno oceno, če aktivno sodeluje pri predmetu.
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4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Pogoj za uspešno opravljen predmet (in s tem omogočena prijava na izpit) je poleg obvezne
prisotnosti uspešno opravljen seminar (v pisni obliki in obliki zagovora), ki se na koncu oceni.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Kot preverjanje znanja je določen seminar: ocena iz predmeta je ocena seminarja
(potencialno zvišana zaradi dodatnih točk – glej tudi točko 3). Študent lahko pridobi dodatne
točke, ki zvišajo končno oceno, če aktivno sodeluje pri predmetu.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
Komisijskih izpitov ni. Točna navodila v zvezi s pripravo seminarja (temo, obseg, rok,
literaturo) dobijo študenti pri rednih urah pri predmetu.
7. Opombe in drugo
Seminarske teme dobijo študenti pri rednih urah predmeta.
*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in
Dentalna medicina
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