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Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet: Predklinični praktikum, del Endodontija
Študijski program:
EMŠ program Dentalna medicina
Letnik izvajanja predmeta: 3
Semester, v katerem se predmet izvaja
Celoletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI
Število kreditnih točk (ECTS): 10
Nosilec (nosilci) predmeta: - Predklinični praktikum, del Endodontija: prof.dr. Janja Jan,
dr.dent.med.
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti):
- Predklinični praktikum, del Endodontija: Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa
Moduli predmeta:
1: - del Endodontija
2:
3:
4:
Datum objave režima študija: 15.9.2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
- del Endodontija:
Študent tekom predavanj in praktičnih vaj na fantomskih glavah osvoji izrazoslovje, znanstvena
in biološka načela ter osnovne praktične veščine, da bo lahko v četrtem letniku usposobljen za
endodontsko obravnavo pacientov. Spozna se z doktrinarnimi načeli endodontskega
zdravljenja.
2. Natančen potek študija
- del Endodontija:
Del obveznega predmeta, izvaja se v 3. letniku univerzitetnega programa dentalna medicina UL
MF.
Trajanje dela iz Endodontije: en semester.
 Predavanja: poletni semester, 2 uri/teden prvi del semestra
Termini in imena predavanj so objavljena na spletni strani.
Priporoča se vsaj 70% prisotnost na predavanjih.
 Vaje: poletni semester, 3 ure/teden
Vaje potekajo v obliki predkliničnih vaj. Vaje so po razporedu za posamezno skupino
študentov. Termini in imena vaj so objavljena na spletni strani.
Vaje so za izpolnitev programa predmeta obvezne. V primeru opravičene odsotnosti študent
nadomešča vaje na delovnih mestih manjkajočih študentov.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
- del Endodontija:
 Ocena iz predkliničnih vaj (sprotno preverjanje pripravljenosti, sodelovanje)
Pripravljenost in sodelovanje študenta se na predkliničnih vajah sprotno preverja. Preverjanje
pripravljenosti na vajo je s kratkim pisnim testom iz največ 5 izbirnih vprašanj ali največ 3
kratkih esejskih vprašanj ali kombinacije; trajanje do 5 minut. Pravilni odgovor na vprašanje je
ocenjen z 1 točko, napačen odgovor z 0 točk, negativnih odbitkov ni. Priprava za vaje so
predavanja in literatura predstavljena na predavanjih.
 Praktični kolokvij iz vaj
Na koncu programa vaj.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
- del Endodontija:
Pogoj za pristop k končnemu izpitu: uspešno opravljene vaje.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
- del Endodontija:
· Pisni del izpita ki vsebuje snov iz endodontije je sestavljen iz do 30 vprašanj proste izbire ali
kombinacije vprašanj proste izbire s kratkimi esejskimi vprašanji. Trajanje pisnega dela izpita je
do 60 minut. Negativnih odbitkov ni.
Ocena je del skupne ocene predmeta Predklinični praktikum.
6. Druge določbe
- del Endodontija:
Dovoljen pripomoček pri pisnem preverjanju znanja je pisalo, pri praktičnem pa enako kot v
času vaj.
Komisijski izpit je pisni, ustni, praktični.
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7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
- del Endodontija:
Primarno študijsko gradivo:
· Predavanja, snov iz vaj
· Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology, 2nd Edition. Oxford:
Wiley-Blackwell; 2009. (poglavja so zapisana pri terminih in imenih posameznih predavanj)
· Jan J. Sistematika endodontskih storitev. Ljubljana: MF; 2009.
· Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje izpita (članke sporočijo učitelji
na predavanjih)
Dopolnilno študijsko gradivo:
· Basrani B. Endodontic irrigation. Cham: Springer; 2015.
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
- del Endodontija:
Zdravljenje vitalne zobne pulpe, zdravljenje nekrotične zobne pulpe, mikrobiologija nekrotične
zobne pulpe, širjenje in čiščenje koreninskega kanala, ponovno endodontsko zdravljenje,
materiali za dokončno polnjenje koreninskega kanala, tehnike dokončnega polnjenja
koreninskega kanala.
9. Druge informacije

3

B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku 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.

Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe. Med
študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je uveljavitev
mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za študijsko
leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot nov režim
študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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