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Režim študija
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Študijski program

Vrsta predmeta

EMŠ program Medicina

Obvezni

Semester

Število

zimski in poletni
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(ECTS)

Nosilec (nosilci) predmeta
doc.dr. Janez Rifel, dr. med. spec.; prof. dr. Mišo Šabović, dr. med.

Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
Katedra za družinsko medicino, Katedra za interno medicino.

Moduli predmet
1
2
3
4
Datum objave režima študija
15. 9. 2020
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Letnik izvajanja predmeta

✔

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Na koncu predmeta bodo študenti vedeli, da imajo v starosti različne bolezni, zdravila in
normalne starostne spremembe specifičen vpliv druga na drugo in da se bolezni v starosti lahko
kažejo na neznačilne načine. S pomočjo široko usmerjene obravnave in s prilagojenimi ukrepi
lahko optimiziramo pacientovo zdravje in vsakdanje funkcioniranje.

2. Natančen potek študija
Predmet se izvaja v obliki 9 ur predavanj, 9 ur seminarjev, 21 ur kliničnih vaj, študija in priprave
seminarja (individualno delo doma) ter končnega 4-urnega zaključnega seminarja. Zaradi
relativno majhnega števila organiziranih skupinskih ur predmeta je obvezna polna prisotnost na
vajah in seminarju.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pridobivano znanje in veščine se preverja sproti ob aktivnostih na vajah.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

Pogoja za pristop k predmetnemu izpitu sta redna polna prisotnost študenta na seminarjih in
na vajah ter zaključni seminar.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Končni predmetni izpit je v obliki pisnega izpita. Pogoj za pristop k izpitu so opravljene
predhodne obveznosti: opravljene vse obveznosti pri predmetu ter uspešno opravljen
zaključni seminar.
Kandidat pridobi pozitivno oceno končnega izpita tako, da se kombinira ocene posameznih
delov izpita. Pisni izpit velja 50% izpita, ustni izpit 20%, ocena praktične naloge (pisne
predstavitve bolnikov) 20% in ocena mentorja 10%.
V študijskem letu zaradi epidemije Covid-19 ne bo ustnih izpitov, zato veljajo naslednji
odstotki: h končnemu izpitu prispeva pisni izpit 50%, ocena praktične naloge 25% in ocena
mentorja 25%.
V primeru, da bi bil študent po izračunu povprečja med oceno, se oceno zaokroži navzgor. V
primeru, ko študent pozitivno opravi samo del izpita, lahko na drugem izpitnem roku opravlja
samo del izpita, na katerem je bil neuspešen.
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6. Druge določbe
/

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno gradivo:
Kravos A. Oskrba na domu. V: Švab I. (ur.), Rotar-Pavlič D. (ur.). Družinska medicina :
učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012: 207-14.
Stepanović A. Paliativna oskrba v družinski medicini. V: Švab I. (ur.), Rotar-Pavlič D. (ur.).
Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine, 2012:
269-78.
Cedilnik Gorup E. Bolnik s sočasnimi boleznimi v družinski medicini. V: Švab I. (ur.),
Rotar-Pavlič D. (ur.). Družinska medicina : učbenik. Ljubljana: Združenje zdravnikov
družinske medicine, 2012: 279-86.
Dopolnilno gradivo dobijo študenti na predavanjih.
Priporočeno gradivo: https://www.msdmanuals.com/professional/geriatrics
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Celoviti geriatrični pregled, geriatrični sindromi, polifarmacija, etični in zakonski problemi.

9. Druge informacije
Obvezni predmet se izvaja v slovenskem jeziku v zimskem in poletnem semestru. Del
aktivnosti poteka v kliničnem okolju (bolnišnice, ambulante, domovi starejših občanov)
izven fakultete. Termine kliničnih vaj v bolnišnicah, ambulantah in domovih starejših
občanov bodo študenti dogovorili z mentorji.
Prisotnost je priporočana na predavanjih ter obvezna na kliničnih vajah in seminarju. V
primeru opravičene odsotnosti je potrebno manjkajoče obveznosti v celoti nadomestiti.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku 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.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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