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Komisija za študijske zadeve
UL Medicinske fakultete

Režim študija
Predmet: Izbrane vsebine otroškega in mladinskega zobozdravstva
Študijski program:
EMŠ program Medicina

EMŠ program Dentalna medicina

Letnik izvajanja predmeta: 1
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Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število kreditnih točk (ECTS): 3
Nosilec (nosilci) predmeta: Izr. prof. dr. Alenka Pavlič
Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti): Katedra za otroško in preventivno
zobozdravstvo
Moduli predmeta:
 Udeležba na majskih strokovnih srečanjih Katedre v 4., 5 oz. 6. letniku
 Seminarji, ki jih pripravijo in predstavijo študentje
Datum objave režima študija: 26. 6. 2019
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Na sobotnih seminarjih študent poglobljeno obravnava izbrane teme s področja otroškega in
mladinskega zobozdravstva s ciljem izpopolniti svoje znanje na tem strokovnem področju.
Študent posluša predavanja z izbranih področij otroškega zobozdravstva ter v obliki
razpravljanja in svoje seminarske predstavitve razvija ustrezen odnos do strokovnega in
raziskovalnega dela.
2. Natančen potek študija
Študent se v 4. in 5. letniku udeleži majskih sobotnih predavanjih v okviru strokovnega
srečanja, ki ga organizira Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo. Študent se lahko
udeleži tudi majskih sobotnih predavanjih v 6. letniku.
Študent pripravi seminar na izbrano temo. Seminar se oceni: seminarski izpit. K seminarskem
izpitu lahko pristopi študent, ki izkaže 70 % prisotnost na sobotnih majskih predavanjih v 4
in 5 letniku.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Preverja se delež ur, ko je študent prisoten na sobotnih predavanjih in njegovo seminarsko
delo (kakovost vsebine seminarske naloge in njene predstavitve). Za opravljanje seminarskega
izpita je pogoj 70 % prisotnost na sobotnih majskih predavanjih v 4. in 5. letniku.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Za opravljanje izpita, ki je v obliki seminarskega izpita, je pogoj 70 % prisotnost študenta na
sobotnih majskih predavanjih v 4. in 5. letniku.
Študent, ki posluša majska seminarska predavanja v 4., 5. in 6. letniku v celoti (100 %
prisotnost), je oproščen opravljanja seminarskega izpita.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Pogoj za pristop k seminarskem izpitu je 70 % udeležba študenta na sobotnih majskih
predavanjih v 4. in 5. letniku. Ocenjuje se seminarsko delo študenta (kakovost vsebine
seminarske naloge in njena predstavitev).
Študent, ki posluša majska seminarska predavanja v 4., 5. in 6. letniku v celoti (100 %
prisotnost), je oproščen opravljanja seminarskega izpita.
6. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Določeno glede na temo seminarjev.
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo
2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
V 4. in 5. letniku (alternativno tudi v 6 letniku): udeležba na majskih sobotnih seminarjih
Katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo.
Termini seminarjev, ki jih pripravijo in predstavijo študentje, so izbrani po dogovoru.
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Ni omejitve
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.
Jezik izvajanja izbirnega predmeta je slovenski ali angleški – pogojeno z jezikom na sobotna
strokovna srečanja vabljenih predavateljev.
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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