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Služba za študentske zadeve
UL Medicinske fakultete

POSTOPEK VPISA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDENTE, KI SE VPISUJEJO V
1. LETNIK MEDICINE ALI DENTALNE MEDICINE
1. Študent ob vpisu v 1. letnik izbere en izbirni predmet za 6 kreditnih točk ali dva izbirna
predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa.
2. Seznam in opisi izbirnih predmetov, ki jih študenti lahko vpišejo v 1. letniku so na voljo na
spletni strani Medicinske fakultete, preko naslednje povezave: https://www.mf.uni-lj.si/ostudiju/informacije-za-studente/vpisni-postopki.
Pomembno je, da si izberete izbirne predmete, ki se med seboj ne prekrivajo, zato vam
pošiljamo informacije o terminih izvedbe izbirnih predmetov.
3. Študent lahko najkasneje do 31. 10. 2019 zamenja izbirni predmet, ki se izvaja v zimskem
semestru in najkasneje do 21. 2. 2020 zamenja izbirni predmet, ki se izvaja v letnem
semestru. To naredi s posebnim obrazcem – Prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta. Po
omenjenih datumih zamenjave izbirnih predmetov niso več mogoče, izjemoma le s
sklepom Komisije za študentska vprašanja UL Medicinske fakultete.
Termini izvedbe izbirnih predmetov v 1. letniku programa EMŠ Medicina in Dentalna
medicina v študijskem letu 2019/2020
Izbirni predmeti se v 1. letniku izvajajo v drugem semestru. Termini predmetov so za lažje urejanje
označeni s črkami od A do D. Da ne pride do terminskega prekrivanja, študent ne sme izbrati dveh
predmetov z enako črkovno oznako (dva predmeta iz na primer termina A).
četrtek

prva polovica semestra druga polovica semestra

14h-16h A
16h-18h B

AB

C

CD

D

Razlaga tabele: Predmeti se izvajajo od 1.-7. tedna (prva polovica) ali od 9. -15. tedna (druga polovica)
drugega semestra.
V 8 tednu so glede na dejanski koledar lahko izpiti za predmete iz prve in uvodne ure predmetov iz druge
polovice semestra.
Termin za izbirne predmete:
- za prvo polovico drugega semestra: četrtek 14-16 ure (A) oziroma od 16 – 18 ure (B) in
- za drugo polovico drugega semestra: 14-16 ure (C) oziroma od 16 – 18 ure (D)
Če se predmet izvaja v enem dnevu več kot 2 uri, ima oznako AB ali CD

Predmet

Nosilec

Termin (četrtek) Oznaka

Prostor

Temelji medicinske celične
biologije

Peter Veranič,
Mateja Erdani
Kreft

14:00 – 16:00
Prva polovica
semestra

A

Uporaba fizike in biofizike
pri diagnostiki in pri
zdravljenju

Jure Derganc
Bojan Božič

14:00 – 16:00
Prva polovica
semestra

A

Biokemija steroidov

Tea Lanišnik
Rižner

C

Osnove genske tehnologije in
molekularne medicine

Damjana
Rozman, Alja
Videtič Paska
Jure Stojan

14:00 – 16:00
Druga polovica
semestra
14:00 – 17:00
Druga polovica
semestra
14:00 – 16:00
Druga polovica
semestra
14:00 – 18:00
Prva polovica
semestra
16:00 – 18:00 Prva
polovica semestra

Velika
predavalnica
(M), seminar
II MF,
vajalnica 2
IBC (DM)
Srednja
predavalnica,
Mala
predavalnica
Srednja
predavalnica

Struktura in funkcija
proteinov
Zdravstvene ustanove

Barbara Artnik

Osnove računalniško
podprtih metod slikanja v
medicini

Bojan Božič

CD

Velika
predavalnica

C

Mala
predavalnica

AB

Lesena
predavalnica

B

Mala
Predavalnica

14:00 – 16:00
Prva polovica
semestra
14:00 – 16:00
Druga polovica
semestra
14:00 – 18:00
Prva polovica
semestra

A

Računalnica
IBMI

C

Računalnica
IBMI

AB

Vajalnica 1
IBC

14:00 – 16:00
Druga polovica
semestra
14:00 – 18:00
Cel drugi semester
ob petkih

C

Vajalnica IBK

(samo za EMŠ Medicina)
E-izobraževanje in e-gradiva
v medicini

Janez Stare

Zdravstveno informacijski
praktikum

Janez Stare

Humana genetika

Damjan
Glavač, Rok
Romih, Mateja
Erdani Kreft
Marko
Goličnik

Biokataliza z encimologijo
Tkivno inženirstvo v
raziskavah in regenerativni
medicini

Mateja Erdani
Kreft,
Peter Veranič

(samo za EMŠ Medicina)
Sporazumevanje v kliničnem
okolju

(samo za EMŠ Medicina)

Davorina
Petek

Ker je
predmet 6
KT ni
prekrivanja z
ostalimi
predmeti
14.00-18.00
Ker je
cel drugi semester
predmet 6
ob četrtkih
KT ni
(predvidena 3
prekrivanja z
srečanja, ostali del
ostalimi
predmeta se izvaja v predmeti
ambulantah DM)

Vajalnica 1
IBC

Predavalnica
Katedre za
družinsko
medicino in
ambulante
družinske
medicine

