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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Razvrstitev nepravilnosti orofacialnega sistema
Epidemiologija razvojnih nepravilnost, Diagnostični postopki v čeljustni in zobni
ortopediji za zobozdravnika – osnovni čeljustnoortopedski pregled z analizo funkcij
(drža ustnic, način dihanja, požiranja, žvečenje, govor, delovanje čeljustnega sklepa,
razvade), analize študijskega modela, analize rentgenskih slik panoramske
rentgenske slike)

2. Natančen potek študija
predavanja: 15 ur, seminarji:

ur, klinične vaje: 30 ur, samostojno delo: 37 ur
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Kolokvij ob koncu vaj

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
opravljen kolokvij ob koncu vaj in seminar

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Pisni izpit
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6. Druge določbe
Skupna ocena predmeta je sestavljena iz enakovrednih deležev ocene vaj in pisnega izpita.
Za skupno pozitivno oceno je potrebno na pisnem delu izpita zbrati najmanj 60% točk.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
OBVEZNA LITERATURA:
1. Rant, Jože: Čeljustna in zobna ortopedija, Univerza v Ljubljani, 1970
2. Proffit, William.: Contemporary Orthodontics, 3rd edition, St.Louis, Mosby, 2000
(izbrana poglavja - rast in razvoj)
3. Proffit, William.: Contemporary Orthodontics, 4th edition, St.Louis, Mosby, 2007 (izbrana
poglavja - rast in razvoj)
4. Thilander, Birgit: Introduction to orthodontics, 2nd edition, Gothia, 1995
5. Rakosi, Thomas: Orthodontic : diagnosis, Thieme, New York, 1993
DODATNA LITERATURA:
1. Graber, Thomas: Orthodontics, Current Principles and Techniques, 4th edition, St.Louis,
Mosby, 2005
2. Tiziano Baccetti: Factors of Success in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics: What
to Do and How to Do it
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine

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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