Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: zimski semester

Katedra za kirurgijo
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Pogoji za operacijsko delo
Študijski program
Medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Nosilec izbirnega predmeta
prof. dr. Marko Snoj, dr. med. (podali bomo predlog za spremembo nosilca)
Izvajalci izbirnega predmeta

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Kratek opis izbirnega predmeta
Namen tega obveznega izbirnega predmeta je priprava študenta na poseben režim, ki je
predpisan v operacijskih dvoranah in ga bo študent na vajah v operacijskih dvoranah in ga bo
študent na vajah v operacijskih dvoranah moral, tako kot vsi drugi, popolnoma spoštovati.
Študent se nauči pogoje, ki morajo biti izpolnjeni in osnove operacijske kirurgije.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
zimski semester

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisni izpit sestavljen iz 60 vprašanj multiple choice. Kriterij za pozitivno oceno 50 %, ocenjuje
se po % lestvici.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Cel četrti letnik študetnov medicine

Obvezna študijska literatura in gradivo
Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije Ljubljana 2006
Smrkolj V. Kirurgija Ljubljana 1995
Komadina R., Smrkolj V. Geriatrična travmatologija

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.

