Katedra za oftalmologijo
Medicinska fakulteta
Univerza v Mariboru

Maribor, 25.2.2019

OFTALMOLOGIJA – izbrane vsebine
Informacije za študente
na dodiplomskem študijskem programu »Splošna medicina«
pri izbirnem predmetu Oftalmologija – izbrane vsebine
v 4. in 6. letniku študija

1.VSEBINA, CILJI IN NAČRT IZVEDBE PREDMETA
Vsebina:
Naslovi predvidenih seminarjev:
Dogovor o vsebinah glede na predlagane teme
Mentor: red.prof.dr.Dušica Pahor,dr.med.

Cilji predmeta:
Študent pri izbirnem predmetu razširjeno in poglobljeno obravnava ozko izbrano temo iz
celotnega obsega vsebin izbranega predmeta. Obravnava presega raven obravnave v
učbeniku. Pri izbranem predmetu študent utrjuje znanja in veščine potrebne za samostojno
delo in razčlenjevanje posameznih problemov na osnovi podatkov, dobljenih iz sodobne
strokovne literature. Hkrati s tem utrjuje znanja in veščine, potrebne za samostojno iskanje
sodobnih virov podatkov iz izbranega področja, njihovo razčlenjevanje, analizo in
predstavitev. Cilj je priprava študenta na samostojno obravnavo in predstavitev posameznih
tem na osnovi tekočih dogajanj v stroki.
Načrt izvedbe predmeta:
Seminarsko in individualno delo.

2.PREDVIDENI ŠTUDIJSKI REZULTATI
Znanje in razumevanje:
Študent mora pokazati znanje na izbranem področju, ki presega osnovni nivo zahtevanega
znanja in predstavlja višji nivo obravnavanega predmeta v okviru predvidenih seminarjev.

Prenesljive ključne spretnosti in drugi atributi:
Študent mora poznati in obvladati ključne spretnosti vezane na seminarsko nalogo.

3.TEMELJNI ŠTUDIJSKI VIRI:
1. G.K.Lang: Ophthalmology. A pocket Texbook Atlas
Thieme 2007, 2nd edition
2. G.K.Lang: Augenheilkunde 2.Aufl., Stuttgard, New York, Geog Thieme Verlag 2000
3. F.Grehn: Augenheilkunde 28.Aufl., Berlin, Heidelberg, Springer Verlag 2003
4. B.Gračner, D.Pahor: Oftalmologija. Maribor, Visoka zdravstvena šola 2003
5. J.J.Kanski: Clinical Ophthalmology: A systemic approach
Butterworth-Heinemann; 5th edition 2003
6. M Janoff J S Duker JJ Augsburger
Mosby; 2nd edition 2003
7. DJ Spalton, RA Hitchings; PA Hunter, JCH Tan, J Harry: Atlas of clinical
ophthalmology Mosby Elsevier 3rd edition 2004
8. JJ Kanski, A Bolton: Illustrated tutorials in clinical ophthalmology with CD-ROM
Butterwort-Heinemann; 2001
9. PJ Kertes, TM Johnson: Evidence – Based Eye Care.
Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins 2006
10. D.Božič: Ergooftalmologija, Maribor, Grafiti studio Maribor, 1996
11. Dodatna literatura in članki glede na posamezno izbrano vsebino po priporočilu
mentorja

4.ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV (pogoji za pristop, oblike in
načini, kriteriji za ocenjevanje, roki za izpolnitev posameznih obveznosti)
Študent na informativnem sestanku izbere vsebino seminarja v dogovoru z mentorjem. S
soglasjem mentorja pa lahko študent pripravi seminar tudi iz ožjega področja vsebine
izbranega seminarja, kar je odvisno od izbrane teme. Na osnovi individualnega dela študent
izdela s pomočjo mentorja pisno seminarsko nalogo in jo javno ustno predstavi in zagovarja.
IZPIT je pisni in ustni in se skupno oceni z oceno.
Pisni del izpita predstavlja izdelava seminarske naloge.
Ustni del izpita je predstavitev in zagovor seminarske naloge.
Med študijskim letom se pogoji za študente ne bodo spreminjali.

Red.prof.dr.Dušica Pahor,dr.med.

