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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študentje obravnavajo gradivo, ki je posebno pomembno za klinično delo v dentalni medicini in se
navezuje na mikrobiološka in imunološka znanja. Pri samostojnem delu v malih skupinah in
pripravljanju gradiv se študentje naučijo iskanja povezav s prakso, utemeljevanja in evaluacije
laboratorijskih izvidov in raziskovalnih dosežkov, povezanih s klinično sliko posameznega primera.
Predmet se izvaja v obliki uvodnih predavanj in študentskih seminarjev in vaj.

2. Natančen potek študija
Vsa obvestila o pouku iz predmeta Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija za študente
EMŠ Dentalna medicina so objavljena v spletni učilnici.
Za tolmačenje določil Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska
študija programa medicina in dentalna medicina je pristojen dekan UL MF in prodekan za študijske
zadeve. Zato se o domnevnih neskladjih med Pravilnikom in Režimom študija za predmet
Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija za EMŠ Dentalna medicina obvesti dekana UL
MF in prodekana za študijske zadeve.
Pouk iz predmeta Mikrobiologija, imunologija in oralna mikrobiologija poteka v obliki seminarjev
(S), predavanj (P), in vaj (V).
Snov predmeta je v celoti zajeta v slovenskih učbenikih: Medicinska bakteriologija z mikologijo,
Parazitologija človeka, Splošna medicinska virologija, Medicinska virologija, Oralna bakteriologija in
Praktikum za vaje, ki tudi omogočajo izvajanje pouka.
Predavanja in seminarji
Torek od 8-10 in četrtek 13-15 v mali predavalnici MF, Korytkova 2.
Termini in naslovi predavanj in seminarjev so objavljeni na urniku na spletni strani
http://www.imi.si/ in spletni učilnici MF.
Predavanja so neobvezni del pouka, vendar jih študentom zelo priporočamo , saj bodo tam dobili
možnost pogovora z vodilnimi slovenskim strokovnjaki o aktualnih pristopih in primerih iz
posameznih izbranih področij, ki jih v učbenikih ni in jim bodo pri študiju in kasnejšem
strokovnem delu v veliko pomoč. V primeru, da je na predavanjih prisotnih 5 ali manj študentov,
predavanj ne bo.
Seminarji so obvezni del pouka. Vseh seminarjev je 22, posamezen seminar pripravijo skupaj 2 do
največ 3 študenti. Vsi morajo sodelovati tako pri samem pisanju seminarja kot tudi pri predstavitvi.
Za pristop k izpitu mora biti študent prisoten na vsaj 18 seminarjih, na seminarjih se bo vodila
natančna evidenca prisotnosti. Ocena seminarja šteje 10 % h končni oceni.
Študenti izberejo eno od predlaganih tem, ki bodo predstavljene na prvem predavanju. Poleg
študijske literature je osnova za pripravo seminarja lahko pregleden članek. Pošljejo ga v pregled
mentorju in, če je ustrezen, pripravijo seminar ter ga vsaj en teden pred predstavijo pošljejo
mentorju seminarja v pregled in razpravo. Pregleden članek in študijska literatura sta le osnova za
pripravo seminarja, ob tem morajo obvezno preštudirati tudi literaturo, ki jo ta članek navaja in jo
navesti v pisnem izdelku, vsaj še 4 reference (skupno 5 člankov +/- knjiga). Reference je potrebno
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tudi ustrezno citirati v besedilu seminarja. Pisna oblika seminarja obsega 5 do 12 strani, napisanih z
računalnikom. Velikost črk mora biti 12 pt, razmik med vrsticami mora biti 1,5.

3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Seminarji
Ocena seminarja je sestavljena iz ocene pisnega izdelka (50 %) in predstavitve (50 %). Vsak študent
je ocenjen posebej.
Predavanja
Preverjanje znanja med predavanji bo potekalo z glasovanjem z mobilnih telefonov, prenosnih
računalnikov/tablic ali pisno (listi v predavalnici) na vprašanja, ki jih predavatelj postavi med
samim predavanjem. Predavatelj med predavanjem preko spletne učilnice postavi vprašanje in
sproži možnost odgovarjanja ter določi čas glasovanja. Glasovanje med predavanji bo tehnično
omogočeno samo za prisotne v predavalnici in se bo upoštevalo za bonus.
VajePogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
4.
Sprotno preverjanje znanja bo potekalo v obliki izstopnega kolokvija z interaktivnim sistemom
Seminarji
Turning point po vsaki vaji. Po zaključku vaj imajo študenti praktični izpit, ki je pogoj za pristop h
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Število vprašanj po področjih:
Bakteriologija z mikologijo 40 % oz. 20 vprašanj
Virologija 30 % oz. 15 vprašanj
Imunologija in parazitologija 30 % oz. 15 vprašanj
Ocenjevalna lestvica:
nezadostno (1 do 5): 0,00 % do 59,99 %
zadostno (6): 60,00 % do 67,99 %
dobro (7): 68,00 % do 75,99 %
prav dobro (8): 76,00 % do 83,99 %
prav dobro (9): 84,00 % do 91,99 %
odlično (10): 92,00 % do 100 %
• Študent, ki bi na pisnem izpitu dosegel pozitivno oceno (60 %), bo ne glede na število
doseženih točk razpisan na obvezni ustni izpit, če bo na enem od treh navedenih področij
dosegel uspeh slabši od 60 %.
• Študent, ki bo na pisnem izpitu v celoti dosegel uspeh slabši od 60 %, bo ponovno opravljal
pisni izpit.
• Enako velja za študente, ki oceno pisnega 3izpita zavrnejo.
• Študent lahko ob doseženem pozitivnem uspehu na pisnem izpitu ustni izpit vedno opravlja
na lastno zahtevo, kar mora sporočiti tajništvu katedre v roku 24 ur po objavi rezultatov

6. Druge določbe
Velja 34. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za Enovita magistrska
študijska programa Medicina in Dentalna medicina.
Osebe s posebnimi potrebami lahko opravljajo vse oblike sprotnega in zaključnega preverjanja
znanja do 50 % več časa.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Gubina M, Ihan A (ur.). Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana:
Medicinski razgledi, 2002.
Koren S, Avšič-Županc T, Drinovec B, Marin J, Poljak M. Splošna medicinska virologija.
Ljubljana: Medicinski razgledi, 1998.
Poljak M, Petrovec M (ur.). Medicinska virologija, Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011.
Logar J. Parazitologija človeka. Radovljica: Didakta 2010.
Seme K (ur.). Navodila za vaje in mikrobiologije in imunologije za študente stomatologije.
Ljubljana: IMI MF UL, 2002; in gradivo za vaje v spletni učilnici.
Dragaš AZ. Oralna bakteriologija, Ljubljana: DZS 1996
Ihan A: Osnove medicinske imunologije, Ljubljana: Medicinski razgledi 2016, v tisku (v spletni
učilnici)
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Objavljene so v spletni učilnici MF.

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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