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Letnik izvajanja predmeta

✔

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Pri predmetu se bo študent seznanil z diagnostiko (vključno s posebnostmi anamneze in kliničnega
pregleda, slikovno, laboratorijsko in funkcionalno diagnostiko), zdravljenjem, prognozo in
preprečevanjem najpomembnejših srčnih bolezni (ishemična srčna bolezen, bolezni srčnih zaklopk,
motnje srčnega ritma, prirojene srčne bolezni, vnetne srčne bolezni, kardiomiopatije in srčno
popuščanje), arterijske hipertenzije in njenih zapletov, bolezni aorte, perifernih arterij in ven ter
nujnih stanj v kardiologiji. Predmet vključuje tudi obravnavo starostnikov, motenj v presnovi
lipidov in osnove klinične toksikologije.
2. Natančen potek študija
Pouk bo potekal v obliki predavanj, seminarjev in kliničnih vaj.
Predavanja pripravijo učitelji za pregledne in zahtevnejše teme, ki so primernejše za tako obliko
pouka. Pri predavanjih kljub temu pričakujemo, da študenti sodelujejo in da bo pouk interaktiven,
čeprav v manjši meri kot pri seminarjih.
Seminarje pripravijo zaradi intenzivnosti pouka praviloma učitelji, na željo študentov pa lahko teme
pripravijo tudi študenti (posamezniki ali skupina do največ 3 študentov). Če seminar pripravi
študent, je del seminarja tudi učiteljev komentar. Seminar poteka kot učna delavnica, na kateri
učitelj ali študent - seminarist vodi vsebinsko zaokroženo razpravo z ostalimi študenti o temi
seminarja.
Vaje potekajo v manjših skupinah na kliničnih oddelkih Univerzitetnega kliničnega centra, ki se
ukvarjajo z zdravljenjem bolezni obtočil. Vaje vodijo klinični asistenti.
Predavanja in seminarji niso obvezen del pouka, vendar je prisotnost pomembna, ker prispeva k
boljšemu uspehu na izpitu. Zamujena predavanja in seminarje vključno s sprotnim preverjanjem
znanja študent ne more sproti nadomeščati, ker ni možno nuditi individualnih predavanj in
seminarjev ter sprotnega preverjanja znanja. Študent bi se lahko vključil v predmet v kateri od
naslednjih rotacij in opravil manjkajoče dele pouka, vendar študij ne predvideva za to potrebnega
časa, ker se takoj nadaljuje z naslednjimi predmeti.
Vaje na kliničnih oddelkih so obvezni del pouka, brez katerega študent ne more na izpit oz. se
morebitni opravljeni izpit razveljavi. Če študent manjka na vajah takrat, ko je razpisan, se mora
dogovoriti z asistentom za nadomestne vaje.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pri predavanjih in seminarjih dobi vsak študent na začetku vsake ure vprašalnik s 6-9 vprašanji v
zvezi z vsebino predavanja oz. seminarja. Vprašanja so vsebinsko takšna, da lahko študent
odgovori z osnovnim znanjem, ki ga pridobi med predavanjem oz. seminarjem. Po obliki so
vprašanja enaka izpitnim vprašanjem - z izbiranjem med 5 ponujenimi odgovori in enim pravilnim
odgovorom. Odgovori se ocenjujejo in štejejo pri oblikovanju končne ocene predmeta, kot je
navedeno v nadaljevanju.
Odgovori se upoštevajo le, če je vprašalnik označen s celim imenom in podpisom študenta, ki je
vprašalnik med uro izpolnil. Vprašalniki se delijo študentom samo ob začetku predavanja oz.
seminarja in se izpolnjeni zberejo ob koncu predavanja oz. seminarja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja so:
1. Opravljeni izpiti za vpis v 5. letnik medicine;
2. Opravljene vse klinične vaje iz predmeta Bolezni obtočil;
3. Opravljeni vsi seminarji in predavanja, ki jih bo študent opravil pred izpitom - opravljanje
seminarjev in predavanj po izpitu za popravo ocene s sprotnim preverjanjem znanja ni možno.
Če študent ni opravil kliničnih vaj v času, ko jih je imel razpisane, jih mora opraviti v terminu, za
katerega se dogovori z enim od asistentov, ki vodijo vaje.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Preverjanje znanja vključuje sprotno preverjanje znanja pri predavanjih in seminarjih in pisni izpit.
Pisni izpit
Vsak skupek 4 skupin študentov ima svoj izpitni rok. Študijski red predvideva, da opravijo
študenti izpit sproti, saj se pouk takoj po izpitu nadaljuje z drugim predmetom. Rezervna roka za
morebitne neuspešne izpitne kandidate in za tiste, ki iz drugih razlogov niso opravili izpita ob
predvidenem roku, sta v juniju in v septembru.
Izpit je izključno pisni s 50 vprašanji iz celokupne vsebine predmeta Bolezni obtočil. Vprašanja so
oblikovana tako, da ponujajo kandidatu 5 odgovorov ali 5 kombinacij odgovorov, od katerih je 1
odgovor oz. 1 kombinacija pravilna. Ocenjujejo se samo pravilni odgovori.
Ustnih izpitov ni razen v primerih, ko to določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in
veščin Medicinske fakultete z dne 2. 10. 2017.
Končna ocena
Pri končni oceni se upošteva odgovore študentov na vprašanja ob sprotnem preverjanju znanja
med predavanji in seminarji in odgovore na izpitna vprašanja. Ocena bo izračunana na tak način,
da bodo pravilni odgovori na vsa postavljena vprašanja pri sprotnem preverjanju znanja prispevali
15 % h končni oceni, pravilni odgovori na vsa izpitna vprašanja pa 90 % h končni oceni.
Ocena iz odgovorov pri sprotnem preverjanju znanja se upoštevajo tudi pri opravljanju izpita v
rezervnem roku in pri ponavljanju izpita.
Končni uspeh v odstotkih bomo izračunali po enačbi:
Končni uspeh v odstotkih = 15 x (delež pravilnih odgovorov pri sprotnem preverjanju znanja) +
90 x (delež pravilnih odgovorov na izpitu)
Glede na končni uspeh bodo ocene oblikovane kot predvideva Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja in veščin Medicinske fakultete z dne 2. 10. 2017.
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6. Druge določbe
Pri pisnem izpitu niso dovoljeni elektronski pripomočki in literatura.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno gradivo:
Košnik M, Štajer D, ur. Interna medicina, 5. izdaja. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2018.
Smrkolj V. Kirurgija. 2. izdaja. Ljubljana: Grafika Gracer, 2014.
Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Harrison's Principles of
Internal Medicine. 20th edition. Philadelphia: Mc Graw-Hill, 2018.
Dopolnilno gradivo:
Spletna učilnica Medicinske fakultete v Ljubljani, predmet Obtočila.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Izpitne teme ustrezajo vsebini predavanj, seminarjev in vaj pri predmetu Bolezni obtočil in so
objavljene v urniku.

9. Druge informacije
Študentom, ki nameravajo študirati predmet Bolezni obtočil v tujini svetujemo, da opravijo tudi
izpit v tujini. Če tega ne nameravajo, lahko opravljajo pisni izpit na enem (vendar poljubnem)
od štirih rednih rokov in na obeh rezervnih rokih. Pri tem lahko za manjkajoči del ocene iz
predavanj in seminarjev uveljavljajo oceno iz seminarjev in predavanj s tuje ustanove, če so jo
pridobili, ali pa se sprijaznijo z najvišjo možno oceno 90 %, kolikor prinaša pisni izpit. Ocena s
tuje ustanove mora biti številčna ali vsaj jasno rangirana, da jo lahko upoštevamo.

Glede vseh ostalih zadev v zvezi s predmetom se smiselno uporabljajo ustrezni pravilniki in
drugi dokumenti Medicinske fakultete.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku 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.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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