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ZADEVA: prehod v prenovljeni program EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina
V študijskem letu 2021/2022 bo Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani začela izvajati
prenovljena enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina. V
prenovljenih programih bo spremenjen predmetnik, v katerem bodo obvezni predmeti
vsebinsko in kreditno drugačni, in sicer:
Obvezni predmeti 1. letnika prenovljenega EMŠ programa Medicina (skupaj 54 kreditnih točk):
- Anatomija (14 KT)
- Temelji biokemije (9 KT)
- Uvod v klinično medicino 1 (8 KT)
- Histologija in embriologija (8 KT)
- Medicinska celična biologija (7 KT)
- Medicinska biofizika (5 KT)
- Raziskovanje v medicini 1 (3 KT)
Obvezni predmeti 1. letnika EMŠ programa Dentalna medicina (skupaj 54 kreditnih točk)
- Anatomija za dentalno medicino (16 KT)
- Medicinska biofizika (5 KT)
- Medicinska celična biologija DM (6 KT)
- Raziskovanje v dentalni medicini 1 (3 KT)
- Uvod v klinično dentalno medicino 1 (8 KT)
- Temelji biokemije (9 KT)
- Histologija in embriologija za dentalno medicino (7 KT)
6 kreditnih točk na obeh programih obsegajo izbirni predmeti.
Študenti, ki so že (bili) vpisani v 1. letnik študijskega programa v študijskem letu 2020/21 ali
prej in ki v študijskem letu 2021/22 ne bodo napredovali v 2. letnik programa, bodo morali
kasneje za namen izpolnjevanja pogojev vpisa v 2. letnik opraviti določene izpite ali delne
oziroma diferencialne izpite.
Gre za študente, ki bodo v študijskem letu 2021/22 v 1. letniku imeli izjemno podaljšan status,
ki bodo ponavljali 1. letnik ter za tiste, ki bodo v 1. letniku prekinili študij (pavzirali). Pred
vpisom v 2. letnik bodo morali opraviti obveznosti v skladu s spodnjo tabelo, vsem navedenim
študentom pa se bo v indeksu, v skladu s sklepom Komisije za študentska vprašanja uredil nov

indeks predmetov, ki bo skladen s prenovljenim študijskim programom. Nekateri prenovljeni
predmeti bodo na podlagi že opravljenih obveznosti v trenutnem programu študentom
priznani, pri nekaterih prenovljenih predmetih pa bodo morali študenti za priznanje predmeta
opraviti diferencialni izpit, nekatere predmete pa bodo morali študenti opraviti v celoti (na
primer predmet Histologija in embriologija). Kjer bodo študenti opravljali diferencialni izpit, se
jim bo po opravljenih vseh obveznostih v VIS vpisala številčna ocena, ki jo določi ocenjevalec.

Priznavanje opravljenih študijskih obveznosti v EMŠ programu Medicina v letu 2020/21 za
napredovanje v višji letnik prenovljenega EMŠ programa Medicina*
*priznavanje se opravi pri vseh študentih, ki so v prvi letnik vpisani v študijskem letu 2020/21 (ali prej) in ki ne
bodo redno napredovali v 2. letnik EMŠ programa Medicina v študijskem letu 2021/22

EMŠ Medicina
1. letnik v š. l.
2020 / 2021

KT

EMŠ Medicina prenovljen
1. letnik v š. l.
2021 / 2022

KT

1.letnik

Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice
Temelji biokemije
Uvod v medicino

14
7
9
12
5

Moduli:
Informatika
Uvod v javno zdravje
Zgodovina medicine
Deontologija s filozofijo

Sporazumevanje
Nujna medicinska pomoč
1

Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

Anatomija
Medicinska biofizika
Medicinska celična biologija
Temelji biokemije
Uvod v klinično medicino 1

14
5
7
9
8

Prevedba izpita iz
EMŠ 20/21 v EMŠ
prenovljen 21/22

Diferencialni izpit (DI)
ali
Predmet opraviti v celoti

prizna v celoti (P)
prizna deloma (D)
predmet
nima
ekvivalentne
učne
enote v 20/21 (N)

- Opraviti diferencialni
izpit (modul, vsebina),
potreben, da se predmet v
prenovljenem programu
EMŠ prizna
- Predmet opraviti v celoti
DI: glava in vrat

D
P
P
P
D

Vsebinski sklopi:
Zgod med. z med. humani.
Etika in profesionalizem
Sporazumevanje
Nujna medicinska pomoč
Medicinska terminologija
Klinična praksa

P (Zgod. med.)
P (Deont.s filoz.)
P (Sporazumev.)
P (NMP1)
N
N

DI:
- Medicinska terminologija
- Klinična praksa (razen v
primeru, da je študent
opravil prostovoljno
klinično prakso v š. l. 2020
/ 2021)

4
3
Histologija in embriologija

3
3

8

N

Raziskovanje v medicini 1

N

Vsebinska sklopa:
Uvod v informat. in biostatistiko
Z dokazi podprta medicina
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

N
N
P
P

3
3

Predmet opraviti v celoti
Predmet opraviti v celoti

Priznavanje opravljenih študijskih obveznosti v EMŠ programu Dentalna medicina v letu
2020/21 za napredovanje v višji letnik prenovljenega EMŠ programa Dentalna medicina*
*priznavanje se opravi pri vseh študentih, ki so v prvi letnik vpisani v študijskem letu 2020/21 (ali prej) in ki ne
bodo redno napredovali v 2. letnik EMŠ programa Dentalna medicina v študijskem letu 2021/22

EMŠ Dentalna medicina
1. letnik v š. l.
2020 / 2021

KT

1.letnik

Anatomija 1

14

Biofizika
Biologija celice

7
9

Temelji biokemije
Uvod v Medicino

12
5

Moduli:

Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

KT

Anatomija za dentalno
medicino

16

D

5
6

P
P

9
8

P
D

Vsebinska sklopa:
Anatomija telesa
Anatomija zob
Medicinska biofizika
Medicinska celična
biologija DM
Temelji biokemije
Uvod v klinično dentalno
medicino 1

Prevedba izpita iz
EMŠ 20/21 v EMŠ
prenovljen 21/22

Diferencialni izpit (DI)
ali
Predmet opraviti v celoti

prizna v celoti (P)
prizna deloma (D)
predmet nima
ekvivalentne učne
enote v 20/21 (N)

- Opraviti diferencialni
izpit (modul, vsebina),
potreben, da se predmet v
prenovljenem programu
EMŠ prizna
- Predmet opraviti v celoti
DI:
glava in vrat
+ centralno živčevje
+ anatomija zob

Vsebinski sklopi:

Informatika
Uvod v javno zdravje
Zgodovina medicine
Deontologija s filozofijo

Sporazumevanje
Nujna medicinska pomoč 1

EMŠ Dentalna medicina
prenovljen
1. letnik v š. l.
2021 / 2022

Zgod med. z med. humani.
Etika in profesionalizem
Sporazumevanje
Nujna medicinska pomoč
Medicinska terminologija
Klinična praksa
4
3

3
3

Histologija in embriologija
za dentalno medicino
Raziskovanje v dentalni
medicini 1
Vsebinska sklopa:
Uvod v inform. in biostat.
Z dokazi podprta dent.med
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2

P (Zgod. med.)
P (Deont. s filoz.)
P (Sporazumev.)
P (NMP1)
N
N

7

N

3

N

3
3

N
N
P
P

DI:
- Medicinska terminologija
- Klinična praksa (razen v
primeru, da je študent
opravil prostovoljno
klinično prakso v š. l. 2020
/ 2021)

Predmet opraviti v celoti
Predmet opraviti v celoti

