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      Datum: 7. 10. 2020 
 

 
Zadeva : OBVEZNA MENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV                
  
Spoštovani, 
 
Obveščamo vas, da se določeni izbirni predmeti v študijskem letu 2020/21 ne bodo izvajali zaradi 
premajhnega števila prijavljenih študentov. Zato vas pozivamo, da v kolikor se vaš izbirni predmet 
ne bo izvajal (torej je naveden na seznamu), do petka, 9. 10. 2020 na mail referat.mf@um.si javite 
menjavo izbirnega predmeta iz nabora ponujenih predmetov. 
 
V kolikor do navedenega datuma ne javite menjave, vas bomo prerazporedili v referatu. 
 
1. letnik 
Izbirni predmet, ki se ne bo izvajal v zimskem semestru 2020/21: 
1) Biofizika in medicinska fizika 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Osnove prava in ekonomike 
2) Biokemija 

  
Izbirni predmet, ki se ne bo izvajal v letnem semestru 2020/21: 
1) Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Genetika in genomika v medicini 
2) Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji 
 
 
3. letnik 
Izbirni predmet, ki se ne bo izvajal v zimskem semestru 2020/21: 
1) Komuniciranje v medicini 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Izbrane vsebine in novosti v radiologiji 
2) Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v medicini 
 

Izbirni predmet, ki se ne bo izvajal v letnem semestru 2020/21: 
1) Izbrane vsebine in novosti v interni medicini 
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Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji 
2) Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki 
 
 
4. letnik 
Izbirni predmeti, ki se ne bodo izvajali v zimskem semestru 2020/21: 
1) Komuniciranje v medicini 
2) Angleščina v medicini 
3) Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Medicinska tehnologija 
2) Medicina in šport 2 
 
Izbirna predmeta, ki se ne bosta izvajali v letnem semestru 2020/21: 
1) Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji 
2) Medicinska etika in pravo 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji 
2) Izbrane vsebine in novosti v ORL in kirurgiji glave in vratu 
 
 
5. letnik 
Izbirni predmeti, ki se ne bodo izvajali v zimskem semestru 2020/21: 
1) Urgentna medicina 
2) Obravnava bolnika, ki prihaja iz drugega socio-kulturnega okolja 
3) Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom 
4) Komuniciranje v medicini 
 
Izbirna predmeta na izbiro: 
1) Nastanek in vrsta bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino 
2) Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe 
 
Izbirna predmeta, ki se ne bosta izvajala v letnem semestru 2020/21: 
1) Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji 
2) Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah 
 
Izbirni predmeti na izbiro: 
1) Tropska medicina 
2) Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji 
3) Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu 
4) Izbrane vsebine in novosti v geriatriji 
 
 
6. letnik 
Izbirni predmeti, ki se ne bodo izvajali v 2020/21: 
1) Komuniciranje v medicini 
2) Izbrane vsebine in novosti v interni medicini 
3) Izbrane vsebine in novosti v radiologiji 
4) Izbrane vsebine in novosti v pediatriji 
5) Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji 
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6) Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji 
7) Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu 
8) Izbrane vsebine in novosti pri javnem zdravju 
9) Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji 
10) Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji 
11) Izbrane vsebine in novosti v geriatriji 
12) Tropska medicina 
13) Biostatistika pri raziskovalnem delu 
 
Izbirni predmeti na izbiro: 
1) Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom 
2) Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe 
3) Nastanek in vrsta bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino 
4) Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v medicini 
5) Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji 
 
V kolikor vašega izbirnega predmeta ne najdete na seznamu, to pomeni, da je zadostno število 
prijavljenih študentov in se bo izvajal.  
 
Hvala za razumevanje. 
 
  
 

Referat MF 
 
 
 

 
- Objavljeno na e-deski 7. 10. 2020 
- Poslano na generacijske maile 7. 10. 2020 


