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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

Molekularna biologija povezave um/zavest-telo
Študijski program
Število kreditov (ECTS)
Medicina
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof.dr.Metka Ravnik-Glavač

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof.dr.Metka Ravnik-Glavač

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo MF

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti spoznajo najnovejše znanstvene izsledke na molekularnem nivoju o tem, kako je
stanje uma/zavesti povezano z boleznimi, kakor tudi z njihovo preventivo, potekom in
zdravljenjem. V zadnjih letih namreč narašča število objav, ki povezujejo nastanek številnih
bolezni s stresnim načinom življenja. Obratno pa, številne novejše znanstvene objave
opisujejo, kako tehnike zavestne relaksacije in usmerjene pozornosti uma vplivajo na
psiho-nevro-imuno-endokrine molekularne poti in s tem koristno pripomorejo k zdravljenju in
lajšanju številnih bolezni.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Sredina aprila-konec maja

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program v
študijskem letu je 30.
Izpit, ki ga mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet, je Temelji biokemije.

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 v študijskem letu 2018/2019 ne izvaja za študente, ki na UL MF gostujejo v
okviru programov mobilnosti.

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!

