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Učni načrt z režimom študija
a. Podatki o učni enoti
1. Modul
Naravoslovne znanosti

2. Predmet

Izbrane teme iz celične biologije
3. Vsebinski sklop (če ima predmet vsebinske sklope)

4. Študijski program in stopnja

EMŠ program Medicina
5. Letnik
1. ✔
6. Semester

2.

3.

4.

5.

6.

Zimski
7. Vrsta učne enote

Izbirni predmet
8. Vertikalni steber
✔
Medicina/Dentalna medicina kot znanost
Profesionalni razvoj
K pacientu in skupnosti usmerjena medicina/dentalna medicina
9. Sodelujoče organizacijske enote / Izvajalci učne enote
Inštitut za biologijo celice

1

10. Kreditna ovrednotenost

3
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

15

Seminarji

15

Laboratorijske vaje Klinične
vaje

5

Druge oblike študija

10

Samostojno delo študenta

45

Skupaj

90

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
Mateja Erdani Kreft, Peter Veranič, Damjan Glavač, Rok Romih

13. Jezik izvajanja

Sloven•čina
14. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti
Vpis v prvi letnik

2

b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
1. tematski sklop: Izbrane teme medicinske celične biologije
• Znanje in razumevanje temeljnih celičnih in molekularnih mehanizmov, ki vodijo do določenih
bolezni pri človeku.
• Znanje in razumevanje celično-bioloških in genetskih sprememb, ki vodijo v nastanek rakave
celice,
Znanje in razumevanje vloge nepravilnega delovanja organelov, citoskeleta in povezav med celicami
pri boleznih,
• Znanje in razumevanje vloge celične biologije v reprodukciji z biomedicinsko pomočjo,
2. • Cilji
in kompetence
Znanje
in razumevanje pomena staranja celic in celične smrti pri določenih boleznih
Študent se seznani s temeljnimi celičnimi in molekularnimi mehanizmi, ki vodijo do določenih
2. tematski sklop:Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini
bolezni pri človeku
• Znanje in razumevanje raziskovalnega in aplikativnega pomena tkivnega inženirstva.
• Uporaba tkivnega inženirstva v regenerativni medicini – translacijski pristop, perspektive in
omejitve.
• Celično-biološke osnove regeneracije tkiv/organov.
• Priprava celičnih kultur iz kirurških resektatov. Metode izolacije, namnožitve in proučevanja celic
za uporabo v tkivnem inženirstvu in regenerativni medicini. Pomen ustreznih razmer in vitro.
3. • Metode
in učenja
ter način
izvajanja
enote študija
Matičnepoučevanja
celice, njihove
lastnosti
in vloga
v tkivihučne
ter perspektive
in omejitve njihove uporabe v
regenerativni medicini.
Predavanja
Vloga sekretoma pri regeneraciji tkiv/organov.
Seminarsko delo
• Primeri biomaterialov kot bioloških nosilcev v tkivnem inženirstvu.
Laboratorijski vaje
• Pomen signalnih molekul in zdravilnih učinkovin v bioloških nosilcih.
Samostojni študij
• Vloga vnetnih dejavnikov pri obnovi tkiv/organov s tkivnim inženirstvom.
DOŠ
• Standardi, zakonodaja in smernice na področju regenerativne medicine.
3. tematski sklop: Humana genetika
in razumevanje
genetike
4. Znanje
Primarno
in dopolnilnopomena
študijsko
gradivov medicini
• Kromosomske, genomske in celično-biološke osnove dedovanja pri ljudeh
Atala A, Lanza
R, Thomson JA, Nerem RM (2018) Principles of Regenerative Medicine, 3nd Ed.,
1.
Monogenske
bolezni
Press,bolezni
Elseviers kompleksnim dedovanjem
Academic
Multifaktorske
Epigenetika in bolezni
Stocumnepravilnosti
DL (2012) Regenerative Biology and Medicine, 2nd Ed., Academic Press, Elsevier
2.
Prirojene
Genetika in genomika raka
Eberli D. (2014)
Cells andbolezni
Biomaterials in Regenerative Medicine, InTech
3.
Imunogenetika
in avtoimune
Genetika staranja
Nussbaumgenetika
RL, McInnes RR, Willard HF (2016) Thompson & Thompson Genetics in Medicine,
4.
Populacijska
5. 8th
Predvideni
študijski rezultati
Ed.,
Elsevier
• Principi klinične citogenetike in analize genoma
1.
Etika
v medicinski
tematski
sklop: genetiki
5.
Najnovejši
pregledni intemeljnih
raziskovalni
člankiins molekularnih
področja
• Znanje
in razumevanje
celičnih
mehanizmov, ki vodijo do določenih
bolezni pri človeku.
• Znanje in razumevanje celično-bioloških in genetskih sprememb, ki vodijo v nastanek rakave
celice,
Znanje in razumevanje vloge nepravilnega delovanja organelov, citoskeleta in povezav med celicami
pri boleznih,
• Znanje in razumevanje vloge celične biologije v reprodukciji z biomedicinsko pomočjo,
• Znanje in razumevanje pomena staranja celic in celične smrti pri določenih boleznih
2. tematski sklop:
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• Znanje in razumevanje raziskovalnega in aplikativnega
pomena tkivnega inženirstva.
• Uporaba tkivnega inženirstva v regenerativni medicini – translacijski pristop, perspektive in
omejitve.

6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

Sprotno preverjanje znanja poteka v razpravah v obliki DOŠ
Pogoj za pristop k izpitu so opravljeni seminarji.
Seminar (študent opravi seminar le pri izbranem tematskem sklopu) (30%)
Pisni izpit (študent opravi izpit )
(70%)

7. Druge informacije

8. Reference nosilca predmeta ali koordinatorja vsebinskega sklopa
Prof. dr. Peter Veranič
1. TESOVNIK, Tine, KOVAČ, Jernej, POHAR, Katka, HUDOKLIN, Samo, DOVČ, Klemen,
BRATINA, Nataša, TREBUŠAK PODKRAJŠEK, Katarina, DEBELJAK, Maruša, VERANIČ,
Peter, BOSI, Emanuele, PIEMONTI, Lorenzo, IHAN, Alojz, BATTELINO, Tadej. Extracellular
vesicles derived human-miRNAs modulate the immune system in type 1 diabetes. Frontiers in cell
and developmental biology, ISSN 2296-634X, Mar. 2020, vol. 8, str. 1-24 (COBISS.SI-ID
34799065)
2. ERMAN, Andreja, KAPUN, Gregor, NOVAK, Sara, PAVLIN, Mojca, DRAŽIĆ, Goran,
DROBNE, Damjana, VERANIČ, Peter. How cancer cells attach to urinary bladder epithelium in
vivo : study of the early stages of tumorigenesis in an orthotopic mouse bladder tumor model.
Histochemistry and cell biology, ISSN 0948-6143, Mar. 2019, vol. 151, iss. 3, str. 263-273,
(COBISS.SI-ID 33976025)
Datum objave
3. RESNIK, Nataša, LUCA, Giulia M. R. de, SEPČIĆ, Kristina, ROMIH, Rok, MANDERS, Erik,
15.VERANIČ,
09. 2021 Peter. Depletion of the cellular cholesterol content reduces the dynamics of desmosomal
cadherins and interferes with desmosomal strength. Histochemistry and cell biology, ISSN
0948-6143, Sep. 2019, vol. 152, iss. 3, str.195-206, (COBISS.SI-ID 34355417)
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Prof. dr. Mateja Erdani Kreft
1. ERDANI-KREFT, Mateja, TRATNJEK, Larisa, LASIČ, Eva, HEVIR-KENE, Neli,

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

