Pogosto zastavljena vprašanja - dentalna medicina
1. Kateri naziv pridobim po zaključku študija dentalne medicine?
Po zaključku študija pridobite naziv doktor/doktorica dentalne medicine (dr. dent. med.).
2. Kakšni so pogoji za vpis na enovit magistrski študijski program Dentalna medicina na UL MF (velja za
kandidate, ki so opravili splošno maturo)?
• 20 %: splošni uspeh v 3. in 4. letniku
• 15 %: maturitetna ocena pri najbolje ocenjenemu naravoslovnemu predmetu (kemija, fizika, biologija)
• 15 %: maturitetna ocena pri najbolje ocenjenem tujem jeziku
• 15 %: maturitetna ocena pri matematiki
• 35 %: splošni uspeh na maturi
3. Kakšna je omejitev vpisa na UL MF?
EMŠ program Dentalna medicina: približno 88 - 91 točk
4. Kaj je optimalni izbor predmetov na maturi?
Dva naravoslovna predmeta, matematika na višjem nivoju in tuj jezik na višjem nivoju.
5. Kateri naravoslovni predmet mi bo najbolj koristil pri študiju (kemija, biologija, fizika)?
Pri študiju se določene vsebine vseh naravoslovnih predmetov na maturi ponovijo, zato je z vidika visoke omejitve
vpisa najbolj smiselna izbira predmeta, pri katerem ste najbolj uspešni.
6. Kakšna je pot od vpisa na UL MF do zaposlitve?
Dentalna medicina: 6 let študija → pripravništvo (1 leto) in strokovni izpit → specializacija ni potrebna (za delo
na določenih področjih dentalne medicine je specializacijo treba opraviti)
Specializacija in pripravništvo sta plačana in se štejeta v delovno dobo.
7. Katero izobrazbo pridobim po končanem študiju?
Po končanem študiju dentalne medicine pridobite naziv doktor/doktorica dentalne medicine (dr. dent. med.).
8. Zanima me točno določena specializacija. Jo bom po koncu študija dobil?
Žal ni mogoče napovedati, katere specializacije bodo razpisane ob koncu vašega študija, saj se to razlikuje od razpisa
do razpisa. Več informacij o specializacijah lahko najdete na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije: www.
zdravniskazbornica.si.
9. Koliko se je potrebno učiti za izpite?
To je odvisno od posameznika (kako hitro si zapomni podatke, kako skoncentrirano se uči ipd.) kot tudi od izpita
(kako obsežen je predmet, koliko literature je predpisane), zato se čas, ki ga študenti potrebujejo za pripravo na
izpit, razlikuje.
10. Kaj lahko študenti UL MF počnejo v prostem času? Je prostega časa dovolj?
V okviru Društva študentov medicine Slovenije, Društva za mednarodno dejavnost študentov stomatologije in
Društva Medicinski razgledi lahko študenti sodelujejo pri več javnozdravstvenih, medicinsko-izobraževalnih,
kulturnih in športnih projektih. Da, prostega časa je dovolj.
11. Se študija medicine in dentalne medicine razlikujeta?
Da, študija se precej razlikujeta. Smer si izberete že ob vpisu na fakulteto. Med študijskima programoma ni velikih
razlik v 1. in 2. letniku študija.
12. Je literatura večinoma v angleščini?
Veliko uradne literature za izpite je na voljo v slovenščini. Dobro znanje angleščine je kljub temu potrebno.
13. Je potrebno znanje latinščine?
Ne, znanje latinščine ni potrebno. Latinsko izrazoslovje, ki ga boste potrebovali, boste usvojili tekom študija.
Ta dokument ne predstavlja uradnih stališč UL MF ali Študentskega sveta UL MF in je informativne narave. Uradne informacije so na voljo na spletni
strani UL MF (mf.uni-lj.si) in pri Službi za študentske zadeve UL MF preko elektronskega naslova referat@mf.uni-lj.si.

Predmetnik - dentalna medicina (2020/2021)
1. letnik
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice
Sporazumevanje
Uvod v medicino
Temelji biokemije
Nujna medicinska pomoč 1
Izbirni predmet
2. letnik
Anatomija 2
Histologija in embriologija
Zdravje in okolje
Oralna biologija
Temelji biostatistike
Medicinska biokemija in molekularna genetika
Fiziologija
Izbirni predmet
3. letnik
Metode javnega zdravja
Nujna medicinska pomoč 2
Mikrobiologija,imunologija in oralna mikrobiologija
Patološka fiziologija
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov
Predklinični praktikum
Internistična propedevtika
Patologija
Splošna farmakologija in toksikologija
Specialna farmakologija in toksikologija

4. letnik
Stomatološka propedevtika
Splošna in dentalna radiologija
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Kirurgija
Medicinska klinika 1
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodontologija 1
Maksilofacialna in oralna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Interna medicina
Otroško in preventivno zobozdravstvo 1
Snemna protetika 1
Čeljustna in zobna ortopedija 1
Klinična fiziologija stomatognanega sistema
Izbirni predmet
5. letnik
Otroško in preventivno zobozdravstvo 2
Zobne bolezni 2
Snemna protetika 2
Fiksna protetika 2
Ustne bolezni in parodontologija 2
Čeljustna in zobna ortopedija 2
Sodna medicina in stomatologija
Maksilofacialna in oralna kirurgija 2
Pediatrija s klinično genetiko
Medicinska klinika 2
Izbirni predmet
6. letnik
Otroško in preventivno zobozdravstvo 3
Snemna protetika 3
Zobne bolezni 3
Fiksna protetika 3
Ustne bolezni in parodontologija 3
Čeljustna in zobna ortopedija 3
Maksilofacialna in oralna kirurgija 3
Dentalna implantologija
Gerontostomatologija
Izbirni predmet
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