Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon:

UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
EKSPERIMENTALNE METODE V FARMAKOGENETIKI
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
Vita Dolžan

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. Vita Dolžan

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti se bodo pri predmetu Eksperimentalne metode v farmakogenetiki seznanili z
eksperimentalnimi pristopi, ki omogočajo ugotavljanje vpliva genetske variabilnosti na
presnovo ksenobiotikov in odgovor na zdravljenje z zdravili. Študenti bodo aktivno sodelovali
pri vseh fazah raziskovalnega dela, od načrtovanja študij, eksperimentalnega dela, analize
rezultatov in pisanja poročil / člankov.
Organizirane oblike pouka se izvajajo v obliki uvodnih predavanj (5 ur) in individualnega dela
mentorja s študentom: laboratorijske vaje (60 ur), seminarji (25 ur - obvezna prisotnost),
konzultacije, samostojno eksperimentalno delo.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Organiziran del pouka se izvaja v zimskem semestru, individualno delo pa lahko poteka v
zimskem ali letnem semestru, po predhodnem dogovoru z nosilko predmeta.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Dosežene kompetence in veščine pri individualnem raziskovalnem delu se sprotno in
neformalno preverjajo kot pogoj za napredovanje do naslednje faze raziskovalnega dela.
Pogoj za pristop k končnemu preverjanju znanja je predstavljeno seminarsko delo in
opravljeno eksperimentalno delo.
Oceno predmeta predstavlja ocena pisnega poročila ali raziskovalnega dela za Prešernovo
priznanje ali nagrado ali rokopisa znanstvenega članka.
Oceni se pisno poročilo o raziskovalnem delu študenta. Pisni izdelek je lahko
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V študijskem letu lahko vpiše izbirni predmet največ 5 študentov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. Maitland-van der Zee A-H, Dally AK (eds). Pharmacogenetics and Individualized Therapy.
John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ, 2012.
2. Dolžan V (urednik). Pharmacogenomics : from research to clinic : workshop for high school
and university lecturers, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, June 8-10, 2015 :
proceedings = Farmakogenomika : iz raziskav v klinično prakso : delavnica za visokošolske
učitelje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani : zbornik. Ljubljana: Faculty of Medicine: =
Medicinska fakulteta, 2015.
3. Najnovejši pregledni članki s področja.

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 lahko vpišejo tudi študenti, ki gostujejo v okviru programov mobilnosti.
Komunikacija s študenti bo v tem premeru potekala v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2017/2018

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.

