
TMG izobraževanje – 1. stopnja 

 

Datum in kraj izvedbe 

23. april 2019  v Kopru (AMEU, Trubarjeva 1) od 16. do 20. ure 

15. maj 2019 v Mariboru (AMEU, Slovenska ulica 17)  od 16. do 20. ure 

* praktični del in test – po dogovoru - naknadno 

 

Izvajalci izobraževanja 

- doc. dr. Marko Vidnjevič, Alma Mater Europaea - ECM, vodja 

- Boris Širaiy, TMG – BMC d.o.o. 

- Jure Urbanc, TMG – BMC d.o.o. 

- dr. Slobodan Slovič, Nord Med d.o.o., koordinator 

 

Opis izobraževanja 

Nord Med d.o.o. in TMG-BMC d.o.o. v sodelovanju z Alma Mater Europaea – ECM 

organizirajo izobraževanje TMG na 1. stopnji, ki je namenjeno študentom, strokovnjakom in 

znanstvenikom s področij: fizioterapije, zdravstva in medicine, športa in kineziologije, ter 

udeležencem, ki se ukvarjajo s športno diagnostiko, optimizacijo procesov treninga in 

rehabilitacijo. 

»Tenziomiografija (TMG) je diagnostična metoda za zajem električno izzvanih kontraktilnih 

lastnosti skeletnih mišic, na osnovi katerih lahko dimenzioniramo vadbo, rehabilitacijo, ter 

usmerjamo mlade.« (dr. Boštjan Šimunič, so-inovator metode TMG) 

Šimunič, B. (2013). Merjenje parametrov mišične kontrakcije. Dostopno na 

http://www.cenim.se/wellness/merjenje-parametrov-misicne-kontrakcije/ 

Šimunič, B. (2013). Razvoj tenziomiografije (TMG 2. del). Dostopno na 

http://www.cenim.se/wellness/razvoj-tenziomiografije-tmg-2-del/ 

 

»V podjetju TMG-BMC se ukvarjamo z razvojem in komercializacijo metode tenziomiografije 

ter z Alma Mater Europaea – ECM, kot eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih inštitucij 

na področju fizioterapije v Sloveniji, že nekaj časa uspešno sodelujemo pri znanstvenem 

raziskovanju. Partnerstvo želimo nadgraditi v okviru usposabljanja in certificiranja 

fizioterapevtov z metodo TMG, saj imajo predavatelji na AMEU ogromno izkušenj in znanja, 

kar predstavlja optimalno kombinacijo pri uporabi sistema TMG v športni diagnostiki in 

fizioterapiji.« (Jure Jemec, direktor TMG-BMC d.o.o.) 

http://www.cenim.se/wellness/merjenje-parametrov-misicne-kontrakcije/
http://www.cenim.se/wellness/razvoj-tenziomiografije-tmg-2-del/


Uradna spletna stran podjetja TMG-BMC d.o.o. - http://www.tmg-bodyevolution.com/ 

 

»Nord Med d.o.o. je orientiran v najsodobnejše metode in diagnostične tehnike, med katere 

sodi tudi TMG metoda. Poslanstvo podjetja je holistična obravnava človeka in predvsem 

zagotavljanje preventive in kurative za zdrav način življenja.« (dr. Slobodan Slovid, Nord Med 

d.o.o.) 

Uradna spletna stran podjetja Nord Med d.o.o. – www.nordmed-institut.com/domov 

 

Pogoji za udeležbo na izobraževanju 

Poletne šole se lahko udeležijo: 

1. strokovnjaki s področij fizioterapije, zdravstva in medicine, športa in kineziologije z 

zaključeno 1., 2. ali 3. stopnjo izobraževanja, 

2. študentje, ki so zaključili najmanj 2. letnik dodiplomskega bolonjskega študijskega 

programa s področij iz 1. točke, oz. 1. letnika z opravljenim izpitom iz anatomije, 

3. osebe z diplomo (univerzitetno ali  visokošolsko) ter z ustreznim strokovnim 

dokazilom/i s področij iz 1. točke (npr. maser, manualni terapevt, bolničar, vaditelj, 

trener, inštruktor v športu, …). 

 

Načini pridobitve TMG certifikata 1. stopnje izobraževanja 

Prva (I) stopnja je opravljena, ko udeleženec/ka: 

 pisno pokaže teoretično znanje o TMG metodi in je seznanjen/a z metodo, ter pozna 

njene prednosti, aplikacije itd., 

 zna napotiti nekoga na meritve, 

 zna uporabljati računalniški grafični vmesnik za izvajanje meritev TMG, 

 zna demonstrirati postavitev elektrod in senzorja na 1 vzorčno mišico. 

* TMG Certifikat izda organizator in soorganizatorja 

 

Prijava na izobraževanja in več informacij 

Zainteresirani udeleženci izpolnijo priloženo prijavnico in vplačajo kotizacijo. 

Zaradi omejitve udeležencev na največ 12, priporočamo čimprejšnjo prijavo. 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na email naslov: marko.vidnjevic@almamater.si 

Več informacij na GSM: 031 66 11 88 

http://www.tmg-bodyevolution.com/


 

 

P R I J A V N I C A   
 
 
 
 

PRIJAVLJAM SE NA IZOBRAŽEVANJE 
 

»TMG – 1. stopnja«  
Predavatelj: Boris Širaiy, TMG BMC d.o.o. 

 

 Torek, 23. april 2019 ob 16:00 v Kopru           О 

oz. 
 

                     Sreda, 15. maj 2019 ob 16:00 v Mariboru          О   

 
 

 
 
Podatki  

IME IN PRIIMEK:                       

NASLOV BIVALIŠČA:         __________ 

TELEFON ali GSM:                   

E-POŠTA:                                                                  

DATUM ROJSTVA:       ____________         

ZAPOSLITEV:      _________________________________________________     

ŠTUDENT AMEU - ECM:     _________________________________________ 

LETNIK ŠTUDIJA:_________________________________________________     

 

 

Kotizacija: - za študente (AMEU in drugi)       150,00 € 

- ostali                                         180,00 € 
 

 

Vljudno prosimo, da kotizacijo za izobraževanje nakažete na poslovni račun: 

 

NORDMED d.o.o., Šmarska cesta 5D, 6000 Koper:  SI56 2900 0005 2103 892  
 


