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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Fiziologija športa
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
doc.dr. Helena Lenasi

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
doc.dr. Helena Lenasi

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za fiziologijo, ULMF

Kratek opis izbirnega predmeta
Študenti bodo poglobljeno preštudirali poglavja iz fiziologije športa. Spoznali bodo, kaj se
dogaja v telesu med telesnim naporom, kako se na telesni napor odzovejo posamezni
organski sistemi, kako se spremeni presnova, kaj se dogaja na molekularni ravni, kako
telesna aktivnost vpliva na organizem kot celoto. Razpravljali bodo, kakšno vlogo imajo pri
tem vplivi iz okolja. Ponovili in utrdili bodo ključne razlike med zmernimi in ekstremnimi
telesnimi obremenitvami, opredelili tipe telesnih obremenitev in razlike med njimi (pretežno
aerobne, anaerobne obremenitve, obremenitve glede na način mišičnih kontrakcij in aktivacijo
posameznih mišičnih skupin). Opredelili bodo nekatere prilagoditve organizma na kronične
telesne obremenitve ter vpliv redne telesne aktivnosti na različna bolezenska stanja. Spoznali
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majdenimo meritev maksimalne aerobne zmogljivosti, ter se seznanili s
smernicami, ki omogočajo izboljšanje aerobne zmogljivosti. Ocenili bodo pozitivne in morda
tudi negativne vidike telesne aktivnosti na organizem ter se vprašali, če in v kakšnih razmerah
je šport lahko tudi škodljiv.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ustno izpraševanje, sodelovanje pri predavanjih/diskusiji in ocena priprave in predstavitve
seminarja.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
20 študentov

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. ML. Foss, SJ. Keteyian and EL. Fox. Fox's Physiological Basis for Exercise and Sport
2. JH. Wilmore, D Costill and WL Kenney. Physiology of Sport and Exercise
3. WD. McArdle, FI. Katch and VL. Katch. Essentials of Exercise Physiology
4. JR Shephard, PO Astrand. Endurance in sport
5. znanstveni in strokovni članki z ustrezno tematiko
(text) Največje število študentov, ki lahko vpišejo izbirni predmet za določeni študijski program
v študijskem letu.

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.
se NE izvaja

Velja za študijsko leto:

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.

