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Učni načrt z režimom študija
a. Podatki o učni enoti
1. Modul
NARAVOSLOVNE ZNANOSTI

2. Predmet

IZBRANE TEME IZ BIOKEMIJE
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 biokemijo in molekularno genetiko

1

10. Kreditna ovrednotenost

3
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

45

Seminarji
Laboratorijske vaje Klinične
vaje
Druge oblike študija
Samostojno delo študenta

45

Skupaj

90

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
Prof. dr. Marko Goličnik

13. Jezik izvajanja

Slovenščina in angleščina
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
Poglobljeni moderni koncepti o strukturi in funkciji biomolekul ter biokemijskih mehanizmov in
uravnavanja transformacij različnih biomolekul in njihove vloge ter pomen za medicino in
molekularne diagnostične metode.

2. Cilji in kompetence
1. Študent samostojno uporabi znanje o molekularnih biomedicinskih procesih v človeškem telesu.
2. Študent samostojno uporabi znanje, principe in dejstva o temeljnih molekularnih biomedicinskih
procesih pri kliničnem odločanju.
3. Študent uporabi principe in pozna metode znanstvenega raziskovanja in omejitve raziskav v
medicini.
4. Študent uporabi svoje znanje za razvoj medicine kot na raziskavah temelječe vede.

3. Metode poučevanja in učenja ter način izvajanja učne enote študija
I. METODE POUČEVANJA IN UČENJA
Predavanja
II. NATANČEN POTEK ŠTUDIJA
Pouk predmeta Izbrane teme iz biokemije poteka v zimskem semestru. V dveh tednih predvidenih za
vsebine izbirnih predmetov ga izvedejo učitelji v obliki predavanj, ki bodo potekala v skladu z
izvedbenim urnikom.

4. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo

Moderni pregledni članki in poglavja iz izbranih tem biokemije.

5. Predvideni študijski rezultati
Znanje in razumevanje:
Študent spozna zgradbo biološko pomembnih molekul in s tem znanjem razume njihovo vlogo.
Razume, da se v biokemiji porajajo nova dognanja, ki imajo posledično pomen na razvoj medicine in
dentalne medicine.
Uporaba:
Preplet novih spoznanj v biokemiji, ki odločilno vpliva na razvoj drugih predkliničnih ved.
Refleksija:
Razumevanje izkušenj iz prakse na podlagi teoretičnih spoznanj o modernih dognanjih o vlogi
biomolekul.
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Prenosljive spretnosti:
Izbrane teme iz biokemije se poglobljeno navezujejo na ostale predklinične vede.

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

KONČNO PREVERJANJE ZNANJA
Predmetni izpit je pisni in obsega 40 vprašanj izbirnega tipa ter traja 60 minut. Vsako vprašanje ima
samo en pravilen odgovor, ki se oceni z 1 točko. Neodgovorjeno vprašanje se točkujejo z 0 točkami,
napačno odgovorjeno vprašanje ali izbira več odgovorov (pravilnega in nepravilnih) se točkuje z
-0,2 točkami na vprašanje.
Za pozitivno oceno pisnega izpita mora študent zbrati 50,01%. Študent sme pristopiti k ustnemu
izpitu le z opravljenim pisnim izpitom. Pri tretjem opravljanju izpita pa lahko študent pristopi k
ustnemu izpitu ne glede na število zbranih točk pri pisnem izpitu.
Pri preizkusu znanja se uporablja spodnja ocenjevalna lestvica:
- nezadostno (1-5), 0 - 50,00 %
- zadostno (6), 50,01 - 60,00 %
- dobro (7), 60,01 - 70,00 %
- prav dobro (8), 70,01 - 80,00 %
- prav dobro (9), 80,01 - 90,00 %
- odlično (10), 90,01 - 100 %
V primeru, da se študent na izpit prijavi, vendar k izpitu zaradi kateregakoli razloga ne pristopi, se
izpit oceni negativno.
DRUGE DOLOČBE
Izpitni red
študenti
so dolžni spoštovati etična načela pri pisanju oziroma zagovarjanju izpitov in upoštevati
7. Vsi
Druge
informacije
splošna pravila izpitnega reda, ki so določena v 34. členu pravilnika.
V primeru vabljenega tujega predavatelja se lahko predavanja izvajajo tudi v angleškem jeziku.
Pred opravljanjem preverjanja znanja mora študent dokazati svojo identiteto z osebnim
dokumentom (s sliko). Pri preverjanju znanja pri vajah, delnih izpitih, izpitih in pri vseh ostalih
oblikah pisnega preverjanja so dovoljeni le navadni svinčnik, navadni svinčnik z radirko, radirka,
kalkulator (izključno brez ostalih funkcij) in osebni dokument. Izklopljene ali primerno utišane
mobilne telefone, elektronske pripomočke, ki omogočajo zajem slik, hrano, napitke in druge osebne
stvari morajo študenti odložiti v garderobne omare oziroma na mesta, ki so za to namenjena. Med
znanjapredmeta
je prepovedano
prepisovanje
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8. preverjanjem
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Datum objave
15. 09. 2021
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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.

