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Vpis v 1. letnik EMŠ Medicina.
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b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
NAMEN POUKA:
Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko je – kot že skupni naziv predmeta »Uvod v klinično
medicino 1« pove –, prvi predmet na Medicinski fakulteti, s katerim se študentje srečajo. Zato
prinaša vse osnovne teme, s katerimi je treba nove generacije seznaniti: od same definicije medicine
do človeka kot objekta medicine, nalog, ki jih zdravniku nalaga poklic, do njenega razvoja od ljudske
medicine do znanstvene, komplementarne in alternativne. Pomembno je tudi govoriti o fizičnih,
intelektualnih, čustvenih in moralnih lastnostih, ki jih poklic zahteva. Študente je treba seznaniti s
posebnostmi zdravniškega dela, se z njimi pogovarjati o motivih za izbor poklica, jih motivirati za
2. identifikacijo
Cilji in kompetence
s tem poslanstvom. K tem uvodnim vsebinam sodi še poznavanje medicinskega
izobraževanja skozi čas, stanovskega povezovanja in podobno.
CILJI PREDMETA SO:
Predmet pomaga študentom spoznati zakonitosti postopnega razvoja medicine kot znanosti, jim
- da je študent razgledan v svoji bodoči stroki in se seznani s temeljnim znanjem iz zgodovine
približa razvoj njihove stroke v mednarodnem in domačem okolju, jih na začetku študija postavi v
medicine in medicinske humanistike, protagonisti stroke v svetu in doma ter številnimi
kleno medicinsko okolje, s katerim se bodo identificirali preko spoznavanja večtisočletne tradicije in
medicinskimi odkritji, ki navdušujejo in dajejo poleta novim generacijam;
izjemnega humanističnega in kulturnozgodovinskega poslanstva zdravnika v vseh družbah in časih.
- da predmet študenta spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju, povezovanju in iskanju novih rešitev
Tako bodo s ponosom gojili stroko naprej in se identificirali z njenim poslanstvom.
morebiti preko že znanih, a pozabljenih poti;
Predmet bo študentom dal temeljno znanje o razvoju zdravstva in zobozdravstva skozi čas. Pri njem
- da študent spozna spreminjanje pogledov na zdravje in bolezen skozi čas, univerzalnost,
se bodo srečali z najrazličnejšimi potmi od empirične do znanstvene medicine, s številnimi
internacionalnost in interdisciplinarnost medicine;
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6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

NAČIN OCENJEVANJA
Znanje bomo na vsakem predavanju in ob seminarskem delu sprotno preverjali ob diskusijah in
podajanjih povratnih informacij.
Sam izpit iz predmeta Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko je v obliki seminarskega
izpita. V oceni seminarske naloge pa so upoštevana sprotna sodelovanja, prisotnosti pri predavanjih
in na seminarjih ter uspešno opravljen zagovor seminarske naloge.
Ocenjuje se v skladu z univerzitetnimi pravili z ocenami 6-10.

7. Druge informacije
Pri ¸vsebinskem sklopu Zgodovina medicine z medicinsko humanistiko gre za 2 kredita.
Del predmetnega programa bo lahko potekal na terenu, morebiti s kakšnim ogledom
zgodovinskomedicinskih znamenitosti.
Zaželena je samoinicativnost študentov glede na celoten učni načrt z možnostjo bolj poglobljenega
individualnega dela.
Študent(k)e tudi vabim, da predatvljajo zdravnike in njihove sodelavce, ustanove iz domačega okolja
ali sorodnike oz. znance iz tega poklica, da se ohranijo profesionalne poti naših strokovnjakov tudi v
pisnih gradivih.
8. Reference nosilca predmeta ali koordinatorja vsebinskega sklopa
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas,
javno zdravstvo, farmacija. Ljubljana, 2017. 458 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke,
ginekologija in porodništvo. Ljubljana, 2018. 461 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med 1. in 2. svetovno vojno.
Ljubljana, 2005. 318 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Javno zdravstvo 20. stoletja ... Ljubljana, 2007. 368 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Razvoj slovenske kirurgije srca. Ljubljana, 2008. 271 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Tuberkuloza – kuga 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana,
2009. 343 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, ŠTOLFA Franc Dr. Ivan Oražen, dobrotnik Medicinske fakultete in
slovenskega naroda. Ljubljana, 1998. 139 strani.
Datum objave
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Endemski sifilis - škrljevska bolezen na Slovenskem. Ljubljana, 2000.
15.141
09. strani.
2021
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Razvoj radiologije na Slovenskem. Ljubljana, 2014. 287 strani.
ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Iz rok v roke, iz roda v rod. 140 let Slovenskega zdravniškega
društva. Ljubljana, 2001. 151 strani.
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ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka: Prvi učitelji popolne medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945.
Ljubljana, 2012. 317 strani.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

