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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta

Javnozdravstveni pristopi k obvladovanju bolezni srca in žilja
Študijski program
Število kreditov (ECTS)
Letniki, v katerih se predmet izvaja
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3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Asist. dr. Janet Klara Djomba

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za javno zdravje

Kratek opis izbirnega predmeta
Spoznavanje z izbranimi aktualnimi javnozdravstvenimi programi za obvladovanje bolezni
srca in žilja (BSŽ) v svetu in v Sloveniji:
- Strategije in politike, usmerjene v zmanjševanje bremena BSŽ
- Aktivnosti promocije zdravja, usmerjene v zmanjševanje bremena BSŽ
- Nacionalni program preventive BSŽ

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Prva polovica poletnega semestra.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis v 5. letnik

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.
K izbirni predmetu se lahko prijavijo tudi za študenti, ki na UL MF gostujejo v okviru
programov mobilnosti. V primeru, da izbirni predmet obiskujejo zudi tuji študenti, se predmet
izvaja v angleškem jeziku.

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!

