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

2. Predmet

Medicinska celična biologija
3. Vsebinski sklop (če ima predmet vsebinske sklope)

4. Študijski program in stopnja
EM• program Dentalna medicina

5. Letnik
1. ✔
6. Semester

2.

3.

4.

5.

6.

Zimski
7. Vrsta učne enote

Obvezni 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

6
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

40

Seminarji
Laboratorijske vaje Klinične
vaje

48

Druge oblike študija

2

Samostojno delo študenta

90

Skupaj

180

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
Mateja Erdani Kreft, Peter Veranič

13. Jezik izvajanja

Slovenščina
14. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti
Pogoj za pristop k izpitu so opravljene vaje in pozitivna ocena kolokvija.
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b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
Bioloske membrane, principi membranskega transporta – sklopljenost različnih transportnih
sistemov, medcelični stiki, celična polarnost in medcelične komunikacije ter prenos sporočil.
Citoskelet in gibanje celic; Mikrotubuli, aktinski in intermediarni filamenti. Nenormalna zgradba in
delovanje citoskeleta kot temelj pojava določenih bolezni. Biosintetsko sekrecijska pot in
endomembranski sistemi: Endoplazemski retikulum, Golgijev aparat, vezikli in znotrajcelični
transport, lizosomi in razgradnja makromolekul, eksocitoza in eksocitotske poti. Endocitotska pot:
Endosomi in različne poti prenosa makromolekul v celico. Normalen in nenormalen potek ekso- in
endo- citoze. Organeli energijskih pretvorb: Mitohondrij kot semiavtonomni organel. Jedro kot
2. nosilec
Cilji ingenoma.
kompetence
Definicija gena in vrste genov v genomu. Jedro v interfazi, regulacija transporta v/iz
jedra, področja v jedru, jedrce, kromatin, ravni spiralizacije in kondenzacije kromatina. Epigenetika
Studenti spoznajo temeljne značilnosti zgradbe in delovanja celice, celičnih organelov in
in epigenetske modifikacije DNA in histonov in njihov vpliv na strukturo in funkcijo kromatina,
kompleksnih molekularnih struktur v različnih tipih celic, zlasti vlogo v komunikaciji znotraj celice,
starsevsko vtisnjenje genov – „genomski imprinting“, kromosomi. Faze in regulacija celičnega cikla,
med celicami in s celičnim okoljem. Spoznajo signalne poti, ki regulirajo celični cikel in dogajanja v
kontrolne točke in signalna transdukcija v normalnih in rakavih celicah, regulacija replikacije DNA,
jedru med interfazo in fazo M ter v normalnem in bolezenskem stanju. Spoznajo metode celične
telomere, mitotska in mejotska celična delitev. Homologna rekombinacija v mejozi in popravljalnih
biologije.
mehanizmih. Nehomologna rekombinacija. Celično staranje, celična smrt kot ravnotezje celičnim
delitvam in v poruseni homeostazi, nekroza in apoptoza. Primordialne, matične in klične celice,
spermatogeneza in oogeneza. Celične in molekularne osnove oploditve, določitev spola. Zgodnje faze
3. embrionalnega
Metode poučevanja
in učenja ter način izvajanja učne enote študija
razvoja.

Predavanja, DOS, laboratorijske vaje

4. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo

Jezernik K., Veranič P., Sterle M.: Celična biologija, DZS, 2018
Erdani Kreft M, Erman A, Hudoklin S, Resnik N, Romih R, Zupančič D: Celična biologija in
genetika v medicini, Institut za biologijo celice, Medicinska fakulteta, UL, Ljubljana 2021
Erman A, Hudoklin S, Erdani Kreft M, Resnik N, Romih R, Zupančič D: Celična biologija: Atlas
mikrografij, Medicinska fakulteta, Ljubljana, I. izdaja, 2. ponatis, 2021
5. Alberts,B.,
PredvideniBray,
študijski
rezultati
A. Jonson,
J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter: Essential cell Biology: Garland

Publ.,
New York/ London, 2015
Znanjeinc.,
in razumevanje:
Manson
A,
Jones
E, Morris
A: Cellpotrebnih
Biology and
Genertics:
Morsby,
2006na ravni celic, tkiv, organov
Razumevanje
pojmov,
zakonitosti
za studij
temeljnih
dogajanj
Horwitz
M: Basic
Conceptsin
inbolezenskem
Medical Genetics,
in organizma
v normalnem
stanju.Mc Graw Hill, 2000
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6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

Znanje snovi predavanj lahko student preveri s testom, ki bo v Spletni učilnici na razpolago dvakrat
v zimskem semestru (sredi semestra in ob koncu predavanj). Testa bosta namenjena samopreverjanju
znanja in ocena testa ni del ocene predmetnega izpita. Sprotno preverjanje znanja praktičnega dela
pouka poteka v obliki poročil za vsako vajo v spletni učilnici oz. poročil izdelanih na vajah v
vajalnici. Posamezno poročilo v spletni učilnici je opravljeno, ko student doseze ≥90%. Ocene vseh
poročil niso del ocene kolokvija ali izpita, je pa pozitivna ocena poročil (≥90%) pogoj za vstop na
kolokvij.

Pozitivno opravljen pisni izpit je vstopni pogoj za ustni izpit.
Ustno izprasevanje: studenti z oceno pisnega izpita vsaj 8 so oprosčeni ustnega izpita

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, Nata•a, TREBU•AK PODKRAJ•EK, Katarina, DEBELJAK, Maru•a, 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, DRA•I Ć, 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,
Datum objave
(COBISS.SI-ID 33976025)
15.3.09.
2021 Nata•a, LUCA, Giulia M. R. de, SEPČIĆ, Kristina, ROMIH, Rok, MANDERS, Erik,
RESNIK,
VERANIČ, 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,
4 (COBISS.SI-ID 34355417)
prof. dr. Mateja Erdani Kreft

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.

