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Režim študija
Predmet: UVOD V MEDICINO: MODUL UVOD V JAVNO ZDRAVJE
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): 1
Nosilec (nosilci) predmeta: prof.dr. Lijana Zaletel-Kragelj
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za javno zdravje
Moduli predmeta:
Predmet je del (modul) večjega predmeta UVOD V MEDICINO
Datum objave režima študija: 12.9.2019
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A. Splošni del
1. Cilji in kompetence
CILJI
Cilji izobraževanja so naslednji:
- spoznati študente z osnovami javnozdravstvenih konceptov,
- spoznati študente s pomenom javnozdravstvene medicine za zdravje prebivalstva,
- spoznati študente s pomenom zdravja za družbo.
KOMPETENCE
Kompetence, ki se pričakujejo, so samo prvostopenjske, zato se ob zaključku modula
pričakuje, da študentje:
- poznajo in razumejo temeljne koncepte javnega zdravja,
- poznajo in razumejo pomen javnozdravstvene medicine za zdravje prebivalstva,
- poznajo in razumejo pomen zdravja za družbo.
2. Natančen potek študija
Modul UVOD V JAVNO ZDRAVJE se izvaja v obliki predavanj (15 ur predavanj) skupaj za
programa EMŠM IN EMŠDM.
Vsa obvestila o pouku (mesto izvajanja pouka, natančen urnik predavanj, roki in mesto
opravljanja delnih in končnih izpitov) pri predmetu UVOD V MEDICINO: MODUL UVOD
V JAVNO ZDRAVJE so objavljena v spletni učilnici UL MF in na spletni strani UL MF.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotno preverjanje znanja (predmetni kolokvij ob zaključku predavanj) pri modulu je v obliki
15 testnih vprašanj (tipa MCQ – Multiple Choice Question) z enim pravilnim odgovorom, pri
čemer je pravilen odgovor lahko kombinacija več osnovnih samostojnih odgovorov. Študent
ima v povprečju 1,5 min časa za odgovor na eno vprašanje (skupaj okoli 22,5 min).
Vsako vprašanje je vredno 1 točko. Negativnih ali delnih točk ni. Študent lahko zbere največ
15 točk. Glede na zbrano število točk se oblikuje končna ocena predmetnega kolokvija pri
modulu na naslednji način:
Nezadostno (1-5)
Zadostno (6)
Dobro (7)
Prav dobro (8)
Prav dobro (9)
Odlično (10)

0-7 točk
8 točk
9 točk
10-11 točk
12-13 točk
14-15 točk

Ocena prispeva sorazmernostni delež k skupni oceni pri predmetu UVOD V MEDICINO.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Ni posebnih pogojev za pristop h končnemu preverjanju znanja.
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5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Pisni izpit pri modulu je v obliki 15 testnih vprašanj z enim pravilnim odgovorom, pri čemer
je pravilen odgovor lahko kombinacija več osnovnih samostojnih odgovorov. Študent ima v
povprečju 1,5 min časa za odgovor na eno vprašanje, skupna dolžina izpita pa je odvisna od
števila modulov, iz katerih študent opravlja izpit.
Vsako vprašanje je vredno 1 točko. Negativnih ali delnih točk ni. Študent lahko zbere največ
15 točk. Glede na zbrano število točk se oblikuje končna ocena izpita pri modulu na naslednji
način:
Nezadostno (1-5)
Zadostno (6)
Dobro (7)
Prav dobro (8)
Prav dobro (9)
Odlično (10)

0-7 točk
8 točk
9 točk
10-11 točk
12-13 točk
14-15 točk

Ocena prispeva sorazmernostni delež k skupni oceni pri predmetu UVOD V MEDICINO.
6. Druge določbe
Pri preverjanju znanja je dovoljen pripomoček pisalo.
Zavrnitev pozitivne izpitne ocene ni mogoča, lahko pa študent ponovno opravlja izpit tako kot
določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠM in EMŠDM: študent
lahko v času študija pozitivno izpitno oceno enkrat popravlja pri največ desetih predmetih, ki
jih izbere sam, razen ocene, pridobljene na komisijskem izpitu. OPOMBA: to določilo velja za
izpit pri predmetu UVOD V MEDICINO kot celoto in ne za posamezen modul v okviru tega
predmeta.
Osebe s posebnimi potrebami lahko opravljajo vse oblike sprotnega in zaključnega preverjanja
znanja do 50% več časa.
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
PRIMARNO ŠTUDIJSKO GRADIVO
Zaletel-Kragelj L, urednica. Uvod v javno zdravje. Študijsko gradivo (za interno uporabo ).
Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za javno zdravje, 2017.
Gradivo je dostopno v spletni učilnici UL MF.
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
IZPITNE TEME
1. Opredelitev javnega zdravja in področja njegovega delovanja
2. Zgodovinski razvoj javnega zdravja in njegov pomen za človeštvo
3. Zdravje in bolezen
4. Uvod v zdravje in okolje
5. Uvod v proučevanje zdravja prebivalstva
6. Uvod v metode javnozdravstvenega ukrepanja
7. Uvod v velike javnozdravstvene probleme
8. Uvod v ogrožene in ranljive skupine prebivalstva
9. Zdravnik/zobozdravnik in družba
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9. Druge informacije
/
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