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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Osteosinteza
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Matej Cimerman, dr. med. ( podali predlog za spremembo nosilca predmeta)
Izvajalci izbirnega predmeta
prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent se spozna z biologijo celjenja zlomov in indikacijami za osteosintezo, materiali za
osteosintezo, operacijske tehnike osteosinteze in možne zaplete. Metode poučevanja so
proučevanje osteosintez na modelih, izdelava preprostih osteosintez na modelih in
opazovanje operacij osteosintez na bolnikih

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
v poletnem semestru v dogovoru s študenti

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
ocenjevanje sestoji iz ocene seminarja, ocene modelov in ustnega zagovora

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
maksimalno število študentov 5

Obvezna študijska literatura in gradivo

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
predmet se izvaja samo za slovenske študente

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

