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3 Biokemija
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Letnik izvajanja predmeta

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent spozna anatomijo in histološko zgradbo stalnih in mlečnih zob ter temelje
okluzije. Študent spozna in razume pojme in izraze iz anatomije in histologije zobnega
organa. Študent smiselno uporablja osnovna dejstva in koncepte iz anatomije in
histologije zobnega organa in jih zna uporabljati pri kliničnih predmetih

2. Natančen potek študija
Predavanja: letni semester, 2 uri/teden, vaje 3 ure/teden. Vsebina vaj slede vsebini
predavanj.Vaje so za izpolnitev programa predmeta obvezne. V primeru opravičene
odsotnosti študent nadomešča vaje po dogovoru z vodjo vaj.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
2 pisna kolokvija, 2 praktična kolokvija. Pripravljenost študenta se preverja na vsakih
vajah. K oceni vaj prispevajo aktivno sodelovanje, teoretično znanje, poznavanje
literature in aktivno sodelovanje pri razpravi.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)

Pogoja za pristop h končnemu preverjanju znanja sta: (i) opravljene vaje, (ii) pozitivna
ocena iz vaj.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Izpit je razdeljen na štiri delne izpite, dva pisna in dva praktična delna izpita:
Pisni del izpita iz anatomije zob prispeva 35% h končni oceni. Pisni del izpita iz
histologije zobnega organa prispeva 35% h končni oceni. Pisni izpit je izbirnega tipa z
enim samim pravilnim odgovorom in obsega 20 vprašanj in traja 30 minut..
Neodgovorjeno vprašanje se točkuje z 0 točkami. Prijava na izpit preko VIS-a posebej
za ta modul
Praktični del izpita iz anatomije zob poteka v obliki določanja mlečnih in stalnih zob ter
prerezov stalnih zob in doprinese 15% h končni oceni.Praktični del izpita iz histologije
zobnega organa poteka v obliki določanja mikroskopskih struktur na histoloških
preparatih stalnih in mlečnih zob in doprinese 15% h končni oceni.
Študent/-ka lahko praktični in pisni del izpita iz anatomije zob opravlja takoj po
zaključku prvega sklopa vaj, ki vsebinsko pokriva to področje, prav tako lahko oba
dela izpita iz histologije zobnega organa opravlja takoj po zaključku drugega sklopa
vaj.
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6. Druge določbe

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Vsebina predavanj in vaj.
Gašperšič D, Cvetko E, Potočnik I, Fidler A. Anatomija zob. Ljubljana: Medicinska
fakulteta; 2002.
Gašperšič D, Jan J. Histologija zobnega organa. 3. izd. Ljubljana: Medicinska
fakulteta; 2003.
Gašperšič D, Cvetko E, Jan J. Zgradba zoba. Mikroskopski prikaz s pojasnili.
Ljubljana: Medicinska fakulteta; 2006.
Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje predmeta.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Anatomija in histološko zgradba stalnih in mlečnih zob ter temelji okluzije.

9. Druge informacije
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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.
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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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