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Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet: RAZISKOVANJE V NEVROLOGIJI
Študijski program: EMŠ program Medicina
Letnik izvajanja predmeta: 1
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 6
Nosilec (nosilci) predmeta: doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za nevrologijo
Datum objave režima študija: 15. 9. 2019
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent/ka se seznani z raziskovalnim delom v okviru izbranih nevroloških tem in sodeluje v vseh
fazah raziskave. Definicija raziskovalne teme, hipotez, iskanje literature. Pridobivanje veščin
osnovanja projekta, zagovora teme, izpeljave raziskave in predstavitve rezultatov.
2. Natančen potek študija
Predmet se izvaja skozi vse leto. Individualno delo mentorja s študentom.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
/
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Opravljena raziskava.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Ocena študentskega raziskovalnega dela (za Prešernovo priznanje ali nagrado…), ocena pisnega
prispevka oz. predavanja.
6. Druge določbe
/
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno: članki, ki jih dodeli mentor glede na raziskovalno temo.
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
/
9. Druge informacije
Predpogoj za opravljanje predmeta so: opravljeni izpiti iz predhodnih letnikov (1-4), opravljen izpit
iz Živčevja.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta: doc. dr. Blaž Koritnik
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru: zimski in letni semester
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu: 10
4. Predmet se lahko izvaja tudi v angleškem jeziku za študente, ki na UL MF gostujejo v
okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo).

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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