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Inštitut za biologijo celice

Moduli predmet
1 Morfologija zobnega organa
2 Embriologija
3 Biokemija
4 Biologija
Datum objave režima študija
15. 9. 2018
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Letnik izvajanja predmeta

A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent spozna tipe celic v tkivih ustne votline in njihove naloge pri razvoju in
delovanju v normalnih in patoloških razmerah v ustni votlini. Študent spozna
ultrastrukturne značilnosti celic ustne votline in naloge specializiranih organelov in za
celični tip značilnih struktur

2. Natančen potek študija
Termini štirih modularnih izpitov so po dogovoru s študenti.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Ni ocenjevanja sprotnega preverjanja znanja. Preverjanje poznavanja predhodne
obravnavane snovi, ki se nanaša na sprotno obravnavano snov, poteka na
predavanjih.

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

Vpis v drugi letnik dentalne medicine.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)

Modularni izpiti so pisni. Skladno s pravilnikom o ocenjevanju na MF je za pozitivno
oceno potrebno doseči 60% točk (ni negativnih točk). Izpit obsega 20 do 30 vprašanj
izbirnega in esejskega tipa. Vsako vprašanje je ocenjeno z eno točko. Izpit traja 45
minut.
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6. Druge določbe

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Nancy A. Ten Cate's Oral Histology. St Louis: Mosby; 2003 or newer edition.

Dopolnilno gradivo
Grant PR. Oral Cells and Tissues. Quintessence Publishing Co 2003
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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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