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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Uporaba fizike in biofizike pri diagnostiki in zdravljenju
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Jure Derganc in Bojan Božič

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

✔

2.

3.

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Jure Derganc

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biofiziko

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent v skupini z največ tremi člani pripravi pisni seminar ter ga ustno predstavi v eni izmed
kontaktnih ur. Seminarji obsegajo različne tematike iz uporabe fizike v sodobni medicini in
bioznanostih.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Prva polovica poletnega semestra. Predmet ima črkovno oznako A.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Struktura ocene:
- pisno poročilo in ustna predstavitev (70%)
- sodelovanje pri kontaktnih urah (10%)
- pisni izpit (20%)

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet v študijskem letu, je 60.
Za vpis izbirnega predmeta ni potrebno opraviti nobenega izpita.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Več avtorjev: Biofizika za medicino (skripta, dopolnjena vsako leto).
Tekoča znanstvena in strokovna periodika z ustreznih področji (npr. : Physics Today, Physics
in Medicine, Nature, Science, ...)

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 poteka v slovenskem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2018 / 2019

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.

