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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Cilj študija Stomatološke propedevtike je, da se študent dentalne medicine spozna s postopki in
vrstnim redom pridobivanja anamneze, kliničnega pregleda, postavljanja diagnoze in načrta
zdravljenja stomatološkega pacienta. Študent bo poznal in znal izvesti različne vrste
stomatološke klinike preiskave kot so popolna stomatološka klinična preiskava, presejalna in
kontrolna stomatološka klinična preiskava ter omejena oz. nujna stomatološka klinična preiskava.
Študent bo sposoben izvesti anamnezo, klinični splošni ter oralni pregled, zapis stanja,
postavitve diagnoze in načrta zdravljenja.
2. Natančen potek študija
Predmet se izvaja v 4. letniku enovitega magistrskega študijskega programa dentalna medicina.
Trajanje predmeta je en semestra. Pouk obsega po 30ur predavanj, 40 ur seminarjev in 60 ur
kliničnih vaj v 7. semestru. Klinične vaje so po razporedu za posamezno skupino študentov.
Klinične vaje potekajo v obliki kliničnega dela na študentih v parih v okviru skupine na vajah.
Seminarji potekajo v obliki predavanj, izdelav seminarjev iz objavljenih tem ali predkliničnih
seminarjev.
Prisotnost na kliničnih vajah in seminarjih je obvezna. V primeru opravičene odsotnosti
študent klinične vaje nadomešča v času vaj, ko je delovno mesto prosto, seminarje
nadomešča na seminarju druge skupine študentov. Prisotnost na predavanjih je
priporočena.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotnega preverjanja znanja ni.

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

Pogoj za opravljanje predmetnega izpita so opravljene klinične vaje in seminarji.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Predmetni izpit je pisni: 30 vprašanj, po eno iz vsake izpitne teme obravnavane na
predavanjih, kombinacija esejskega in izbirnega tipa, čas trajanja pisnega izpita je 60 minut.
Za pozitivno oceno pisnega izpita je potrebno doseči 60% ali več. Ocena pisnega izpita so
dobljena v skladu z ocenjevalno lestvico 16. člena pravilnika.
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6. Druge določbe
V skladu z 34. členom pravilnika posebni pripomočki niso potrebni.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
1. Stomatološka klinična preiskava / [urednik] Uroš Skalerič. - Ljubljana : Društvo zobozdravstvenih
delavcev Slovenije, 2006. - XI, 251 str. COBISS.SI-ID 221398272
2. Predavanja, snov iz vaj
3. Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje izpita
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine
Uvod,simptomi in znaki v ustni votlini
Anamneza
Splošni klinični pregled
Pomen zdravil v oralni diagnostiki
Pregled ustne votline
Pregled obzobnih tkiv
Uporaba računalniške tomografije s stožčastim snopom v endodontiji
Oralni radiološki pregled
Dodatne preiskave stomatološkega bolnika
Načrt stomatološkega zdravljenja
Gnatološki pregled in ocena zob za protetično oskrbo
Pregled brezzobega dela čeljusti in študijski modeli
Posebnosti stomatološke preiskave otroka in mladostnika
Pregled griza in razpoznava ortodontskih nepravilnosti in študijski modeli

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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