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1. Cilji in kompetence
Študenti poglobijo znanja na področju letalske in potapljaške fiziologije in medicine. Naučijo se
prepoznavati različne oblike potapljaških incidentov in spoznajo osnove vodenja bolnikov med
zdravljenjem v hiperbarični komori in glavne indikacije za tovrstno zdravljenje. Študenti pridobijo
znanje o delovanju nekaterih organskih sistemov v pogojih zvišanega ali znižanega tlaka, se
seznanijo s principi zdravljenja v hiperbarični komori in spoznajo osnove dela s hiperbarično
komoro.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Predmet poteka v letnem semestru 2. letnika v terminih, ki so po urniku predvideni za izbirne
predmete v 2. letniku. Točen datum pričetka in lokacija bosta objavljeni v začetku letnega
semestra na spletni strani Inštituta za fiziologijo.
Predmet se začne s predavanji, nato pa študenti dobijo literaturo, bodisi del učbenika ali
članke, po kateri pripravijo seminarske naloge, ki jih predstavijo vsem študentom, ki so izbrali
ta predmet. Termini seminarskih nalog se določijo po dogovoru med študenti in nosilcem
predmeta, vendar morajo biti opravljeni v terminih, ki so po urniku predvideni za izbirne
predmete v 2. letniku.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
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Ni sprotnih preverjanj.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Študent mora biti prisoten na najmanj 70% kontaktnih ur.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Ni končnega skupnega preverjanja znanja. Študent mora izdelati seminarsko nalogo v pisni
obliki (2 – 3 strani) ter jo predstaviti ostalim študentom (power-point prezentacija, okoli 20
minut), ki so ta predmet izbrali. Po predstavitvi seminarja sledi diskusija. Seminar (z
diskusijo) se oceni z ocenami 6-10 (pozitivne ocene) ali 5 (negativna ocena).
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
7. Opombe in drugo

*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in
Dentalna medicina
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