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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Študenti poglobijo znanje in razumevanje o biomineralizaciji in metaboličnih procesih, ki potekajo v
zobeh in kosteh.

2. Natančen potek študija
Predmet Biokemija in molekularna biokemija zob in kosti poteka v obliki predavanj in seminarjev na
Inštitutu za biokemijo, v seminarski sobi, nova stavba, 2. nadstropje. Termini (april, maj 2019) in naslovi
predavanj bodo objavljeni v spletni učilnici Medicinske fakultete in na spletnih straneh Inštituta za
biokemijo. Literaturo za seminarje dobijo študenti pri enem od nosilcev pred začetkom izvedbe
izbirnega predmeta. Prisotnost pri pouku izbirnega predmeta je obvezna in jo preverjamo.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Ni sprotnega preverjanja.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Konzultacije z učiteljem pred predstavitvijo seminarja.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Opravljen pisni del seminarja ter uspešen ustni zagovor seminarja.
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6. Druge določbe
V primeru negativne ocene seminarja mora študent ponovno pripraviti seminar.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Primarno gradivo: Črešnar et. al. Biokemija ustne votline. Scripta, 2011.
Dopolnilno gradivo: Najnovejši pregledni članki iz področja.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Biomineralizacija kosti z membranskimi vezikli
Vloga inhibitorjev biomineralizacije
Demineralizacija - remineralizacija kosti in zob
Zakaj se zobje raztapljajo pri nizkem pH?
Vloga mikrobnih združb v patogenezi parodontitisa in kariesa
Protimikrobni peptidi v ustni votlini
Biooznačevalci parodontalne bolezni
Vloga rastnih dejavnikov v procesu regeneracije obzobnih tkiv

9. Druge informacije
/
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta
Aljoša Bavec
Petra Hudler

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru
april, maj
3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
30

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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