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Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

✔

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
člani katedre

Sodelujoče katedre oz. inštituti

-----

Kratek opis izbirnega predmeta
Organizator pouka pripravi po 18 tem za vsako področje (ginekologija, reprodukcija,
porodništvo). Posamezne problemske teme študent opredeli v seminarskem načinu po
ustrezni analizi literature, ki je za problem na voljo. Problem prikaže čim širše, od
patofizioloških do kliničnih značilnosti, poda možnosti prepoznavanja in zdravljenja.
Cilji in kompetence:
1. Prepoznavanje in obravnava izbranih bolezni in stanj v ginekologiji, reprodukciji in
porodništvu.
2. Interdisciplinarna klinična obravnava.
Okvirno
obdobjeznanj
v semestru,
v katerem
se bo izbirni klinične
predmetobravnave.
izvajal
3. Interpretacija
bazičnih
ved za razumevanje
med 3. in 4. blokom (april/maj) ali po zaključenem zadnjem bloku (junij) - v dogovoru s
Metode
študenti poučevanja in učenja:
Vsak študent izbere tri teme, iz vsakega področja po eno (ginekologija, reprodukcija,
porodništvo), pripravi in izvede tri seminarje v prisotnosti drugih seminaristov in mentorjev.
Predstavitev traja 20-25 minut skupaj z razpravljanjem. Mentorju odda pismeni povzetek
seminarja na 2 straneh A4 pred samo predstavitvijo (obrazec je pripet na spletni strani
Katedre).

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Ocenjujejo se tri seminarske teme na osnovi ustne predstavitve, razpravljanja in pismenega
izdelka. Študent odda podpisane povzetke z ocenami na Katedri.
Končna številčna ocena je povprečje treh ocen.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
omejitev – 18 študentov, ki so redno vpisani v 5. ali 6. letnik

Obvezna študijska literatura in gradivo
Literatura je ožje specializirana in specifična za problem, ki ga študent obravnava. Ustrezno
literaturo študent poišče v specializiranih revijah.
Temeljni viri:
Philip N. Baker, Louise C. Kenny, eds. Obstetrics by Ten Teachers, International Students'
Edition, 19th edition. London: Arnold, 2011, 1‐319.
Ash Monga, Stephen Dobbs, eds. Gynaecology by Ten Teachers, International Students'
Edition, 19th edition. London: Arnold, 2011, 1‐206.

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.
Zaenkrat se izbirni predmet ne izvaja za študente, ki na UL MF gostujejo v okviru programov
mobilnosti (poteka v slovenščini).

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.

