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1. Cilji in kompetence
Študent spozna kirurško propedevtiko v enakem obsegu kot študentje medicine. Nauči se načine,
kako iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko gradi diagnozo kirurških bolezni ali
poškodb, ki so povezane z zobnim organom. Nauči se samostojno nuditi medicinsko pomoč pri
teh boleznih ali poškodbah, naučiti se mora trenutno veljavne načine zdravljenja in se seznani z
možnim bodočim razvojem načina zdravljenja.
2. Natančen potek študija
Pouk poteka v obliki predavanj in vaj, ki so obvezni. Študent mora imeti 100 % prisotnost na
vajah, kar izkaže z oddanim evidenčnim listom prisotnosti. Prisotnost na predavanjih je obvezna
v 70 %, kar pred samim izpitom študent prav tako izkaže z oddano evidenčno listo prisotnosti.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotnih preverjanj znanj in veščin ni.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Pogoj za pristop k izpitu je oddana evidenca prisotnosti na predavanjih in vajah.
5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit je sestavljen iz 60 multiple choice vprašanj, piše se eno uro, pripomočki na samem izpitu
niso dovoljeni. Kriterij, da študent izpit opravi je 60 % pravilnih odgovorov. Po pisnem izpitu
katedra razpiše razpored ustnih izpitov, študent mora ustni izpit opraviti v roku dveh
mesecev od pisnega.

6. Druge določbe
7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
Temeljna literatura in viri:
• Smrkolj V. Praktikum ambulantne operacijske kirurgije, Ljubljana 2001
• Smrkolj V. Kirurgija, Ljubljana 2014
• Smrkolj V., Komadina R., Gerotološka travmatologija, Celje 2004
8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
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