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UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Urologija: Funkcionalne in morfološke preiskave v urologiji
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc.dr.Tomaž Smrkolj, dr. med

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Simon Hawlina, dr.med, Jure Bizjak, dr.med, Igor Sterle, dr.med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za radiologijo UKC-Lj, Klinika za nuklearno medicino, Kirurška klinika

Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina: spoznavanje stopenjske diagnostike uroloških težav in bolezni in s pomočjo
selektivne uporabe morfoloških, funkcionalnih in endoskopskih metod potrditi diagnozo.
Učni cilj in veščine:spoznavanje vrednosti, selektivnosti in uporabnosti posameznih
diagnostičnih metod glede na njihovo specifičnost in občutljivost.
Oblika izvajanja: klinične vaje na oddelku in v ambulantah KOZU, razgovori, redni urološki in
rentgenološki konzilij, seminar.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Pričetek v prvem tednu letnega semstra. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Sprotno in ustno preverjanje pridobljenega znanja, izdelava seminarske naloge.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Primerno število študentov v letnem semestru : 2 študenta, razpored po dogovoru.
Izpiti, ki jih mora študent opraviti: izpiti iz predhodnih letnikov
propedevtika in Klinika II
po možnost vstopni kolokvij za delo v op. dvorani
Obvezna študijska literatura in gradivo
Predavanja iz uroogije na MF- Lj ( na internetu)
Smrkolj v, et al. Kirurgija
Smith&Tanagho: General urology
Hohenfellner M. Santuci R.A.: Emergiences in urology

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 lahko izvaja za tuje študente tudi v angleškem jeziku.
Število študentov 1 v semestru

Velja za študijsko leto: 2017/2018

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.

