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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Marko Goličnik

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. Marko Goličnik

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Inštitut za biokemijo

Kratek opis izbirnega predmeta
Biokemijski mehanizmi pri encimsko-kataliziranih reakcijah v bioloških sistemih bodo
predstavljeni s stališča:
- zveze med strukturo in reaktivnostjo biomolekul (vloga kisika, dušika, žvepla, fosforja v
strukturah biomolekul);
- termodinamskih in kinetičnih vidikov aktivacije biomolekul;
- kemijskih lastnosti funkcionalnih skupin v aktivnem mestu encimov, koencimov in
prostetičnih skupin;
- bioorgansko–kemijskih reakcij, ki potekajo na različnih bioloških molekulah;
Okvirno
obdobje
v semestru,
v katerem
se boizizbirni
predmet
izvajal
- primerov
reakcijskih
mehanizmov
encimov
različnih
razredov.
Pričetek v drugi polovici meseca aprila. Termini bodo v popoldanskem času po dogovoru s
prijavljenimi kandidati.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisni izpit s testom izbirnega tipa.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Vpis v 1. letnik MF UL.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Posamezna poglavja iz:
McMurry J, Begley T (2005) The Organic Chemistry of Biological Pathways, Roberts and
Company Publishers, Colorado.
Kirby AJ, Hollfelder F (2009) From Enzyme Models to Model Enzymes. RSC Publishing,
Cambridge.

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 se ne izvaja za študente, ki na MF UL gostujejo v okviru programov
mobilnosti.

Velja za študijsko leto: 2017/18

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.

