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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta

RAZISKOVANJE V JAVNEM ZDRAVJU
Študijski program
Število kreditov (ECTS)
Medicina
6

Nosilec izbirnega predmeta
prof.dr. Lijana Zaletel-Kragelj

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Izvajalci-mentorji izbirnega predmeta so potencialno vsi pedagoški delavci KJZ, izvoljeni v
naziv docenta ali višji naziv.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Po potrebi sodeluje Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kratek opis izbirnega predmeta
Predmet je zasnovan kot samostojno individualno raziskovalno delo študenta, načeloma kot
raziskovalna naloga za Prešernovo nagrado. Naloge študenta v okviru predmeta so:
1. priprava protokola javnozdravstvene raziskave,
2. zbiranje podatkov za javnozdravstveno raziskovanje ali njihovo pridobivanje iz stalnih zbirk
podatkov,
3. samostojna priprava podatkov za analizo,
4. samostojna analiza podatkov,
5. samostojna razprava o rezultatih analize.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Predmet se izvaja preko celotnega študijskega leta.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Omejitev vpisa je en študent na enega mentorja.
Ker je delo s posameznim študentom individualno, je potrebna predprijava zainteresiranega
študenta v tajništvu KJZ (ga Nina Košir: nina.kosir(at)mf.uni-lj.si) že v času načrtovanja
raziskave (pred razpisom teme na UL MF) in soglasje potencialnega mentorja, da prevzema
mentorstvo.
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.
Predmet se ne izvaja za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov mobilnosti
(Erasmus+ in drugo).

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.
Za izbirne predmete je treba pravočasno objaviti tudi režime študija!

