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Učni načrt z režimom študija
a. Podatki o učni enoti
1. Modul
Raziskovanje v dentalni medicini

2. Predmet

RAZISKOVANJE V DENTALNI MEDICINI 1
3. Vsebinski sklop (če ima predmet vsebinske sklope)

4. Študijski program in stopnja
EMŠ program Dentalna medicina

5. Letnik
1. ✔
6. Semester

2.

3.

4.

5.

6.

Poletni
7. Vrsta učne enote

Obvezni predmet
8. Vertikalni steber
✔
Medicina/Dentalna medicina kot znanost
Profesionalni razvoj
K pacientu in skupnosti usmerjena medicina/dentalna medicina
9. Sodelujoče organizacijske enote / Izvajalci učne enote
Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko
Inštitut za biologijo celice
Inštitut za biofiziko
Inštitut za fiziologijo
Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo

1

10. Kreditna ovrednotenost

3
11. Oblike študijskih obveznosti
Predavanja

6

Seminarji

21

Laboratorijske vaje Klinične 18
vaje
Druge oblike študija
Samostojno delo študenta

45

Skupaj

90

12. Nosilec predmeta / Koordinator vsebinskega sklopa
Maja Pohar Perme
Ksenija Cankar
Maja Ovsenik

13. Jezik izvajanja

Slovenščina in angleščina
14. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti
Vpis v prvi letnik.
Opravljene vaje in seminar so pogoj za pristop k izpitu.

2

b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
1. Vsebine učne enote - Izpitne teme, klinične slike in veščine
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
preoblikovanje kliničnega problema v raziskovalno vprašanje;
modeli PICO/PECO/SPICE
UVOD V BIOMEDICINSKO INFORMATIKO IN STATISTIKO
Modelska in podatkovna medicina, masivna podatkovja, tok podatek-informacija-znanje
Podatki in podatkovni viri v biomedicini
iskanje in vrednotenje informacij v biomedicini
2. Osnove
Cilji inupravljanja
kompetences podatki
Povzemanje podatkov, opisovanje podatkov
Cilj predmeta je študentu omogočiti osnovno razumevanje medicine kot znanosti, ki temelji na
dokazih in zahteva vključitev najboljših raziskovalnih dokazov v klinično znanje, ob upoštevanju
edinstvenih lastnosti in okoliščin pacienta. Cilj je tudi spodbuditi kritično razmišljanje o znanosti in
UVOD V Z NARAVOSLOVNIMI DOKAZI PODPRTO MEDICINO
študenta opremiti z znanji, ki mu bodo omogočala, da bo lahko poiskal, razumel in kritično
Strukturne in kemijske lastnosti materialov v dentalni medicini
vrednotil strokovne vire, katerih izsledki bodo v pomoč pri kasnejšem odločanju pri kliničnem delu.
Biomolekule v telesnih tekočinah
Študent bo pridobil kompetence za kritično presojo »najboljših raziskovalnih dokazov« v
Modelni sistemi: Primarne in nesmrtne celične culture
pomembnih raziskavah, ki segajo od osnovnih do k pacientu usmerjenih kliničnih raziskav.
Modelni sistemi v raziskavah, modelne živali.
3. Kvantitativna
Metode poučevanja
in osnova
učenja ter
način izvajanja učne enote študija
mera kot
znanosti
Osnove priprave poročil
I. METODE POUČEVANJA IN UČENJA
Predavanja
Seminarsko delo
Laboratorijski vaje
Samostojni študij

II. NATANČEN POTEK ŠTUDIJA
Režim je pripravljen v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja veščin za enovita
4. magistrska
Primarno študijska
in dopolnilno
študijsko
gradivo
programa
Medicina
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(pravilnik).
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6. Način ocenjevanja in preverjanja znanj in veščin učne enote (sprotno in končno preverjanje znanja,
pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja)

I. SPROTNA PREVERJANJA ZNANJA IN VEŠČIN
/
II. POGOJI ZA PRISTOP H KONČNEMU PREVERJANJU ZNANJA (PREDMETNEMU
IZPITU)
Pogoj za pristop k pisnem izpitu so opravljene vaje in seminarji, kar vključuje sproti zahtevano
predpripravo in/ali izdelke oddane po vajah/seminarjih. Ti izdelki so lahko ovrednoteni z bonus
točkami, ki se prištejejo odstotku na izpitu. Bonus točke so lahko uporabljene le na izpitnih rokih
tekočega šolskega leta.
III. KONČNO PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN (PREDMETNI IZPIT)
Ocena pri predmetu je v celoti pridobljena na pisnem izpitu. Predmetni izpit je pisni. Izpit zajema
snov predavanj, seminarjev in vaj. drugih oblik študija. Pisni izpit obsega 30 vprašanj izbirnega tipa
in traja 45 minut. Vsako vprašanje ima samo en pravilen odgovor, ki se oceni z 1 točko.
Neodgovorjeno vprašanje se točkujejo z 0 točkami, napačno odgovorjeno vprašanje ali izbira več
odgovorov (pravilnega in nepravilnih) se točkuje z -0,2 točkami na vprašanje. Za pozitivno oceno
pisnega izpita mora študent zbrati 50,01%.
Pri preizkusu znanja se uporablja spodnja ocenjevalna lestvica:
- nezadostno (1-5), 0 - 50,00 %
- zadostno (6), 50,01 - 60,00 %
- dobro (7), 60,01 - 70,00 %
- prav dobro (8), 70,01 - 80,00 %
- prav dobro (9), 80,01 - 90,00 %
odličnoinformacije
(10), 90,01 - 100 %
7. - Druge
V primeru
vabljenega
tujega predavatelja se lahko predavanja izvajajo tudi v angleškem jeziku. Ostale
IV.
DRUGE
DOLOČBE
oblike pouka
Izpitni
red potekajo v slovenskem jeziku. Za tuje študente iz programa Erasmus bodo omogočene
konzultacije
v angleščini.
Vsi študenti so
dolžni spoštovati etična načela pri pisanju oziroma zagovarjanju izpitov in upoštevati
splošna pravila izpitnega reda, ki so določena v 34. členu pravilnika.

Pred opravljanjem preverjanja znanja mora študent dokazati svojo identiteto z osebnim
dokumentom (s sliko). Pri preverjanju znanja pri vajah, delnih izpitih, izpitih in pri vseh ostalih
oblikah
pisnega
preverjanja
le navadni
svinčnik,
navadni svinčnik z radirko, radirka,
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2. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE, Jacques (2012). On estimation in relative
survival. Biometrics, 68: 113-120.
3. KRAGH ANDERSEN, Per, POHAR PERME, Maja, van HOUWELINGEN, Hans, et al.
Analysis of time‐to‐event for observational studies: Guidance to the use of intensity models. Statistics
in Medicine. 2020; 1– 27.
prof. dr. Ksenija Cankar
CANKAR, Ksenija, VIDMAR, Jernej, NEMETH, Lidija, SERŠA, Igor. »T2 mapping as a tool for
assessment of dental pulp response to caries progression : in vivo MRI study«. Caries Research,
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»Discrimination between intact and decayed pulp regions in carious teeth by ADC mapping.« Caries
Research, 2014, 48(5): 467-474

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
• Vsak predmet ali vsebinski sklop mora imeti svoj učni načrt.
Prvi del – a. Podatki o učni enoti
• Pri izpolnjevanju točk 1–10 si pomagajte s predmetnikom Študijskega programa 2020.
• Če predmet ni uvrščen v modul, izpustite točko 1.
• Če predmet nima vsebinskih sklopov, izpustite točko 3.
• Točka 7: Izberite, ali gre za obvezni ali izbirni predmet.
• Točka 8: Označite lahko en, dva ali vse tri vertikalne stebre.
• Pojasnilo k točki 10 in 11: V tabelo vpišite število ur, ki so namenjene posamezni obliki pouka.
Ena kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta. Teh 30 ur (pri čemer ura predstavlja 45
minut) se razdeli v razmerju 1:1, in sicer 15 ur za organizirane oblike pouka in 15 ur za
individualno študijsko delo ter priprave na izpit, t.i. samostojno delo študenta. Ure se samodejno
seštejejo.
Drugi del – b. Vsebina, temeljni cilji, potek študija
• Točka 1: Pri oblikovanju seznamov kliničnih slik in kliničnih veščin si pomagajte s seznamov
Kliničnih slik in Kliničnih veščin, ki so del Predloga izboljšav in sprememb Študijskega
programa 2020.
• Točka 2: Pri pisanju si pomagajte s seznamom Temeljnih ciljev in splošnimi in specifičnimi
kompetencami, ki jih najdete v dokumentu z opisom predloga novega študijskega programa.
• Točka 6: Opišite tako sprotna kot tudi končna preverjanja znanja in navedite pogoje za pristop h
končnemu preverjanju znanja.

