SPREMEMBE PREDSTAVITVENEGA ZBORNIKA BIOMEDICINA ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
 Stran 18
 Na seznam izvajalcev temeljnega predmeta Farmacevtske znanosti se doda izvajalec
Nejc Horvat.
 Stran 30
 S seznama izbirnih teoretičnih predmetov se zaradi ukinitve črta predmet na področju
farmacija, in sicer Elektronska paramagnetna resonanca v bioloških sistemih
(nosilec Janez Štrancar).
 Na seznam se doda predmet Biološka zdravila na osnovi monoklonskih protiteles (B2-110), Vladka Čurin Šerbec, področje biokemija in molekularna biologija.
 Sprememba nosilca pri predmetu Biogena zdravila. Nova nosilka predmeta je Nina
Kočevar Glavač (namesto Damjana Janeša).
 Sprememba nosilca pri predmetu Farmacevtska komunikologija. Novi nosilec
predmeta je Nejc Horvat (namesto Mitje Kosa).
 Sprememba nosilca pri predmetu Farmakoekonomika. Novi nosilec predmeta je Igor
Locatelli (namesto Mitje Kosa).
 Stran 31
 Sprememba imena izbirnega teoretičnega predmeta Metode študija strukture in lastnosti
zdravilnih učinkovin (na področju farmacija) v Metode študija strukture in lastnosti
zdravilnih učinkovin ter njihovih tarč.
 Sprememba vrste predmeta Monoklonska protitelesa – pregled področja in njihova
uporaba v raziskavah, diagnostiki in terapiji (B-3-126) iz izbirnega teoretičnega (na
področju biokemija in molekularna biologija) v individualno raziskovalni predmet.
 Sprememba nosilca pri predmetu Farmakometrika (na področju farmacija). Novi nosilec
predmeta je Igor Locatelli (namesto Mitje Kosa).
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Stran 34 – 43
Na seznam izbirnih individualno raziskovalnih predmetov se doda 25 novih izbirnih
individualno raziskovalnih predmetov:

Analiza nekodirajočih RNA (G-3-614), Tanja Kunej
Eksperimentalni pristopi v molekularni epidemiologiji (B-3-131), Alenka Franko
Hiperbarčna medicina (K-3-545), Žare Finderle
Intenzivna medicina (K-3-547), Matej Podbregar
Intervencijska radiologija (K-3-531), Dimitrij Kuhelj
Kardiovaskularna kirurgija (K-3-548), Juš Kšela
Klinična aritmologija (K-3-549), Matjaž Šinkovec
Klinična prehrana (K-3-550), Nada Rotovnik
Klinično raziskovanje obraza in ustne votline (K-3-551), Nataša Ihan Hren
Kri (K-3-552), Samo Zver
Matične celice: od raziskav do celičnih terapij (J-3-467), Uroš Rajčević
Metode naprednega nevromonitoringa po travmatski okvari možganov (K-3-553),
Primož Gradišek
13. Metode za študij presnove v tkivih in posameznih celicah (J-3-468), Nina Vardjan

14. Napredno zdravljenje srčnega popuščanja (K-3-554), Bojan Vrtovec
15. Nove metode v abdominalni kirurgiji in presaditvi organov (K-3-555), Blaž
Trotovšek)
16. Novosti v perinatologiji (K-3-556), Miha Lučovnik
17. Perioperativna obravnava bolnika (K-3-557), Maja Šoštarič
18. Predrojstni presejalni in diagnostični testi za odkrivanje nepravilnosti plodov (K3-558), Nataša Tul-Mandič
19. Priprava protokolov za določanje encimske aktivnosti in kvantifikacijo
molekulskih interakcij (B-3-130), Aljoša Bavec
20. Regenerativna ortopedija (K-3-559), Matej Drobnič
21. Srčno-žilna rehabilitacija (K-3-560), Borut Jug
22. Tridimenzionalna diagnostika v čeljustni in zobni ortopediji (K-3-561), Maja
Ovsenik
23. Ustne bolezni in parodontologija (K-3-562), Boris Gašpirc
24. Uvod v gensko imunoterapijo (J-3-469), Uroš Rajčević
25. Zobne bolezni (K-3-563), Janja Jan
 S seznama izbirnih individualno raziskovalnih predmetov se zaradi ukinitve izbirnih
individualno raziskovalnih predmetov črta naslednje predmete:
1. Biološke implikacije agregacije proteinov, Eva Žerovnik
2. Funkcionalna analiza proteinov pri prenosu signala, Aljoša Bavec
3. Inhibitorji encimsko kataliziranih reakcij, Brigita Lenarčič
4. Matične celice: od proteomike do celičnih terapij, Uroš Rajčević
5. Mestnospecifična mutageneza “homemade”, Darja Žgur
6. Primerjava uporabe fluorescenčne in elektronske mikroskopije pri raziskavah proteinov
v imunskih celicah, Tina Zavašnik Bergant.
7. Biofizika bioloških procesov, celic in tkiv, Zoran Arsov.
 Stran 36
 Sprememba nosilca pri predmetu Farmakologija in toksikologija. Novi nosilec
predmeta je Tomaž Snoj (namesto Silvestre Kobal).
 Sprememba nosilca pri predmetu Farmakoekonomika. Novi nosilec predmeta je Igor
Locatelli (namesto Mitje Kosa).
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Stran 37
Sprememba nosilke pri predmetu Hemostaza. Nova nosilka predmeta je Mojca Božič
Mijovski (namesto Mojce Stegnar).

 Stran 38
 Sprememba imena individualnega raziskovalnega predmeta Kriometode v biomedicini (na
področju medicina - temeljna usmeritev) v Kriometode v elektronski mikroskopiji.
 Sprememba imena individualnega raziskovalnega predmeta Kirurgija in oftalmologija (na
področju veterinarska medicina) v Kirurška oftalmološka načela, metode in pristopi.
 Sprememba nosilca predmeta Mehanizmi uravnavanja izražanja genov prokariontov.
Nova nosilec predmeta je Matej Butala.

 Stran 41
 Sprememba imena izbirnega individualnega raziskovalnega predmeta Sodobne metode v
urgentni medicini (na področju veterinarska medicina malih živali) v Urgentna medicina
malih živali.
 Sprememba nosilca pri predmetu Primerjalna odontologija s paradontalno medicino.
Nova nosilka predmeta je Ana Nemec (namesto Zlatka Pavlice).
 Stran 43
 Sprememba nosilca pri predmetu Znotrajcelično signaliziranje prek receptorskih in
nereceptorskih protein-kinaz. Nov nosilec predmeta je Sergej Pirkmajer (namesto
Zorana Grubiča).


Stran 52 – 53
Spremembe področnih koordinatorjev oz. njihovih namestnikov:
novi koordinator za področje farmacija je Mirjana Gašperlin (namesto Daniela Kiklja),
prof. dr. Mirjana Gašperlin, tel.: 01 476-96-34
e-mail: mirjana.gasperlin@ffa.uni-lj.si
novi namestnik pa Tomaž Vovk (namesto Mirjane Gašperlin)
izr. prof. dr. Tomaž Vovk, tel: 01 476-95-50
e-mail: tomaz.vovk@ffa.uni-lj.si
novi koordinator za področje javno zdravje je Lijana Zaletel Kragelj
prof. dr. Lijana ZALETEL KRAGELJ, tel.: 01 543 -75 -42
e-mail: lijana.kragelj@mf.uni-lj.si
novi namestnik koordinatorja za področje javno zdravje je Marija Petek Šter (namesto
Lijane Zaletel Kragelj),
prof. dr. Marija Petek Šter
e-mail: marija.petek-ster@mf.uni-lj.si
novi namestnik koordinatorja za področje nevroznanost je Blaž Koritnik (namesto Mare
Bresjanac)
doc. dr. Blaž Koritnik, tel.: 01 552-15-01
e-mail: blaz.koritnik@mf.uni-lj.si
novi namestnik za področje mikrobiologija je Mario Poljak (namesto Tatjane Avšič
Županc).
prof. dr. Mario Poljak, tel.: 01 543-74-53
e-mail: mario.poljak@mf.uni-lj.si

