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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Izbirni raziskovalni - ORL
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.; prof.dr. Saba Battelino, dr.med
Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med.
doc. dr. Saba Battelino, dr. med.
Sodelujoče katedre oz. inštituti
Katedra za otorinolaringologijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent ima na izbiro izvedbo študentske raziskovalne naloge, prijavljene za Prešernovo
nagrado, ali izvedbo raziskave v sklopu raziskav, ki potekajo na Katedri za otorinolaringologijo
in na podlagi tega napisan znanstveno raziskovalni članek ali samo sodelovanje v eni od
potekajočih raziskav, vendar v takem delu, da to opraviči soavtorstvo pri na podlagi te
raziskave napisanem članku. Učni cilj je aktivno sodelovanje v raziskovalnem delu. Študent
se spozna z vsemi temeljnimi procesi raziskovalnega dela - od študija ustrezne literature,
načrtovanja raziskave, spoznavanja etičnih principov pri raziskovalnem delu, zajema
podatkov, statistične analize rezultatov do interpretacije rezultatov ter umeščanju izsledkov v
svetovni znanstveni prostor.
Na koncu izbirnega predmeta mora študent svoje delo prikazati v pisni obliki - ali kot
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Prešernovo nalogo ali kot članek ali samostojno napisani del članka.
Izbirni predmet poteka v zimskem in poletnem semestru 5. letnika oziroma v zimskem in
Mentor
(izvajalec
predmeta)
poletnem
semestru
6. letnika.oceni študentovo delo z oceno po veljavnem učnem načrtu.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Mentor oceni študentovo delo in doseganje želenih ciljev.
Popravljanje ocene je možno le v soglasju s predstojnico katedre z izbiro nadomestnega cilja
izbirnega predmeta, mora pa prav tako vsebovati znanja in veščine raziskovalnega dela.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet: 2 v študijskem letu v okviru
izbirnih predmetov v 5. letniku in 2 v okviru izbirnih predmetov v 6.letniku.
Izpiti, ki jih mora študent opraviti, da lahko vpiše izbirni predmet: vse predmete iz 1.-4.letnika.
Zaželen je opravljen izpit iz otorinolaringologije ali vsaj opravljanje izpita pred zaključkom
izbirnega predmeta.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Po dogovoru z izvajalcem izbirnega predmeta glede na vsebino raziskovalnega dela.

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 ne izvaja za študente, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti.

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.

