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Kratek opis izbirnega predmeta
Vsebina
Alternativne oblike prehrane so načini prehranjevanja, ki se bolj ali manj oddaljujejo od
običajnih, splošno priznanih prehranskih navad v našem okolju. Problem je, da ti načini
prehranjevanja ne upoštevajo vseh načel varovalne oziroma uravnotežene prehrane. Pri
predmetu študenti spoznajo:
1. zgodovinski pogled različnih načinov prehranjevanja;
2. verski, etnični, kulturni, zgodovinski, zdravstveni in drugi vidiki za nastanek alternativnih
načinov prehranjevanja;
3. vrste alternativnih načinov prehranjevanja:
Okvirno
obdobje v semestru,
v katerem se bo izbirni predmet izvajal
• lakto-vegetarijanska
prehrana,
•marec
lakto-ovo-vegetarijanska
prehrana,
in april 2017
• strogo vegetarijanska prehrana,
• frutarijanska prehrana,
• makrobiotika,
• presna prehrana,
• postenje,
• različne diete.
Glavni cilj

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Vsak študent pisno in ustno predstavi eno seminarsko nalogo in jo odda mentorici, ki jo oceni.
Pisni izdelek in ustno predstavitev se ocenjuje s po 1‒10 točkami, možnih je torej največ 20
točk.
Po končanih predstavitvah je pisni izpit (možnih je največ 10 točk).
Končna ocena je sestavljena iz seminarskega dela ocene in pisnega izpita (skupaj je možnih
največ 30 točk).
Študent lahko popravi oceno s ponovnim opravljanjem pisnega izpita.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
OCENJEVALNA LESTVICA: 1‒16 točk: negativno, 17‒19 točk: zadostno (6), 20‒22 točk:
Do 12 (7),
študentov
2. letnika
programa
medicina.
dobro
23‒25 točk:
pravštudijskega
dobro (8), 26‒28
točk:Dentalna
prav dobro
(9), 29, 30 točk: odlično (10).
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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.

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.

