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Režim študija
Predmet
Oralna biologija, modul EMBRIOLOGIJA ZOBNEGA ORGANA

Študijski program

Vrsta predmeta

EMŠ program Dentalna medicina Obvezni

Semester

Število

celoletni

8

Letnik izvajanja predmeta
✔

(ECTS)

Nosilec (nosilci) predmeta
- modul EMBRIOLOGIJA ZOBNEGA ORGANA: prof.dr. Janja Jan, dr.dent.med.

Sodelujoče organizacijske enote (katedre in inštituti
- modul EMBRIOLOGIJA ZOBNEGA ORGANA: Katedra za zobne bolezni in normalno
morfologijo zobnega organa

Moduli predmet
1 - modul EMBRIOLOGIJA ZOBNEGA ORGANA
2
3
4
Datum objave režima študija
15. 9. 2018
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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študent spozna osnove razvoja obraza, ustnega neba, razvoja zob in podrobneje razvoja
posameznih tkiv zobnega organa, znanje zna uporabljati pri kliničnih predmetih. Seznani se z
mehanizmom izraščanja zob in menjavo mlečnega s stalnim zobovjem.

2. Natančen potek študija
Obvezni modul, izvaja se v 2. letniku univerzitetnega programa dentalna medicina UL MF.
Trajanje modula: en semester.
Predavanja: letni semester, 2 uri/teden prvi del semestra (v ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure)
Termini in imena predavanj so objavljena na spletni strani.
Priporoča se vsaj 70% prisotnost na predavanjih.
• Izbirni predmet Biokemijsko klinični vidik bolezni in zgradbe zob (nosilca prof. dr. Aljoša Bavec in
prof. dr. Janja Jan), poteka v letnem semestru.
•
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin

Izpitni kolokvij na koncu predavanj: sestavljen je iz do 30 vprašanj proste izbire ali
kombinacije vprašanj proste izbire s kratkimi esejskimi vprašanji. Trajanje pisnega dela je do
30 minut. Negativnih odbitkov ni.

•

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Študent je oproščen pisnega dela izpita iz modula embriologija če je ocena izpitnega kolokvija
pozitivna (≥ 6).

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Pisni del izpita je sestavljen iz do 30 vprašanj proste izbire ali kombinacije vprašanj proste
izbire s kratkimi esejskimi vprašanji. Trajanje pisnega dela izpita je do 30 minut. Negativnih
odbitkov ni.
Prijava na pismeni del poteka preko informacijskega sistema posebej za ta modul. Prvi
pismeni rok je za vpis ocen iz sprotnega preverjanja znanja z izpitnim kolokvijem.
•
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6. Druge določbe
Dovoljen pripomoček pri pisnem preverjanju znanja je pisalo, pri praktičnem pa enako kot v
času vaj.
Komisijski izpit je pisni, ustni, praktični.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno študijsko gradivo:
• Predavanja
• Gašperšič D in sod. Embriologija zobnega organa, druga izdaja. Ljubljana: MF; 2002.
• Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje izpita (članke sporočijo učitelji na
predavanjih)
Dopolnilno študijsko gradivo:
Berkovitz BKB in sod. Oral Anatomy, Histology and Embriology. Edinburgh: Mosby; 2002
ali novejša izdaja.
• Nancy A. Ten Cate's Oral Histology. St Louis: Mosby; 2003 ali novejša izdaja.
• Avery JK. Essentials of Oral Histology and Embriology. St Louis: Mosby; 2006 ali novejša
izdaja.
•
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Razvoj ustne votline in zobnega organa (zgodnji razvoj zoba, razvoj dentina, sklenine, korenine,
zobnega cementa, pozobnice, zobiščnega nastavka, dlesni, zobne pulpe), izraščanje, regeneracija
in reparacija trdih zobnih tkiv.

9. Druge informacije
Navedite posodobljen seznam izpitnih tem, kliničnih slik in veščin.
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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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