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Komisij za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

SI-1000 Ljubljana
E: predmeti@mf.uni-lj.si

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta

Osnove genske tehnologije in molekularne medicine
Študijski program
Število kreditov (ECTS)
Letniki, v katerih se predmet izvaja
1. ✔ 2. ✔ 3. ✔ 4. ✔ 5. ✔ 6.
Medicina
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Damjana Rozman

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Doc. dr. Alja Videtič Paska

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent se seznani z zgodovinskim potekom razvoja znanosti na področju genske tehnologije
in raziskovanja človekovega genoma. Spozna temeljne principe in metode genskega
inženirstva in genomike. Razpravlja o njunem deležu v sodobni biotehnologiji in vprašanjih,
povezanih z možnimi vplivi na okolje in zdravje ljudi, rastlin in živali. Spozna osnove uporabe
genske tehnologije v preiskavah človeškega genoma: v medicinski diagnostiki, sodni medicini
in genskem zdravljenju. Razpravlja o etičnih vprašanjih, povezanih z molekulsko genetiko v
medicini. Zavzame stališče do raziskav in uporabe matičnih celic ter s tem povezanimi pristopi
reprodukcijskega in terapevtskega kloniranja. Razpravlja o možnih poteh nadaljnjega razvoja.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
od 8. tedna poletnega semestra dalje.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Omejitve vpisa ni.

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.
Izbirni predmet se zaradi velikega števila vpisanh študentov 1. letnika izvaja v slovenskem
jeziku. Študenti Erasmus bi ga lahko opravljali v obliki individualnih konzultacij in seminarske
naloge.

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!

