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Režim študija
Predmet: Urologija: Funkcionalne in morfološke preiskave v urologiji
Študijski program:
EMŠ program Medicina
Letnik izvajanja predmeta:
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 6
Nosilec (nosilci) predmeta: doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za kirurgijo
Moduli predmeta:
1: Problemski pristop k bolniku z urološkimi težavami in stanji
Datum objave režima študija:
15.10.2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Cilj izbirnega predmeta je pridobiti znanje za obravnavo bolnikov z urološkimi težavami in stanji.
Študent spozna etiologijo, klinično sliko, diagnostiko in zdravljenje najpogostejših uroloških
bolezni.
2. Natančen potek študija
Študij poteka v obliki kliničnih vaj in kliničnih primerov. Študent na vaji dobi nalogo da iz anamneze
in statusa s pomočjo samostojnega študija doma na naslednji vaji izvajalcu predmeta predstavi
najbolj verjetno diagnozo, diferencialno diagnozo, samostojno razpravlja o diagnostiki in
zdravljenju. Teoretično znanje spozna v praksi na deloviščih, kjer poteka invazivna urološka
diagnostika in v operacijski dvorani. Tekom predmeta mora na ta način obravnavati 9 kliničnih
primerov.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Preverjanje znanja je sprotno v obliki ustnega kolokvija o kliničnem primeru predhodnega tedna.
Za uspešno opravljen ustni kolokvij se šteje, kadar študent pokaže ustrezno znanje iz vsaj treh
izmed kliničnih kategorij obravnave posameznega kliničnega primera, in sicer: etiologija, klinična
slika, diferencialna diagnoza, diagnostika, zdravljenje. Pri vsakem kliničnem primeru je posamezna
kategorija ocenjena z 1 točko, torej skupno 5 točk.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Opravljene študijske obveznosti 1-4 letnika
Kirurška prva pomoč
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Za predmetni izpit se šteje rezultat sprotnih ustnih kolokvijev (skupno 45 točk) in seminarja, ki ga
študent napiše tekom predmeta (15 točk). Skupno je torej pri predmetu možnih 60 točk. Končna
ocena pri predmetu je odvisna od števila točk, in sicer: 0-30 točk nezadostno (5), 31-37 točk
zadostno (6), 38-45 točk dobro (8), 46-52 točk prav dobro (9), 53-60 točk odlično (10).
6. Druge določbe
Vsebino seminarja skupno določita študent in izvajalec, ki tudi opredeli vire, iz katerih naj študent
črpa podatke za pisanje seminarja. Rok za oddajo seminarja je do opravljanja zadnjega (9.) ustnega
kolokvija. Seminar študent odda po elektronski pošti. Seminar se točkuje po naslednjih kategorijah:
vsebina in izvirnost (7 točk), uporabljena literatura (5 točk), slog in jezik (3 točke).
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
EAU guidelines, dosegljivo na: http://uroweb.org/guidelines/
Smith and Tanagho's General Urology, 18 ed, Mc Graw Hill
Mike Benjamin Siroky, Robert D. Oates, Richard K. Babayan Handbook of Urology: Diagnosis
and Therapy.Lippincott Williams & Wilkins, 2004 ;543 page
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Študent spozna najpomembnejše urološke bolezni in stanja na sečilih, moških spolnih organih,
retroperitoneju in nadlevičnih žlezah
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9. Druge informacije
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta doc. dr. Tomaž Smrkolj, dr. med.
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru: poletnem semestru
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Primerno število študentov v študijskem letu je do 3.
4. Izbirni predmet se izvaja za tuje študente v angleškem jeziku v okviru programov
mobilnosti (ERASMUS in drugo).
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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