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Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
ORTODONTSKO KIRURŠKA OBRAVNAVA ORTOGNATSKEGA PACIENTA
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Nosilec izbirnega predmeta
PROF. DR. MAJA OVSENIK, PROF. DR. NATAŠA IHAN HREN
Izvajalci izbirnega predmeta

PROF. DR. MAJA OVSENIK, PROF. DR. NATAŠA IHAN HREN

Sodelujoče katedre oz. inštituti

KATEDRA ZA ČELJUSTNO IN ZOBNO ORTOPEDIJO
KATEDRA ZA MAKSIOLOFACIALNO IN ORALNO KIURUGIJO
Kratek opis izbirnega predmeta
Študent se spozna z etiologijo, diagnostiko, zdravljenjem in preprečevanjem nekaterih
posebej izbranih nepravilnosti zob in čeljustnic. Nauči se poiskati ustrezno literaturo, pripraviti
pregled doslej znanega na tem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, jo
predstaviti etični komisiji pri Ministrstvu za zdravje, izpeljati raziskavo, statistično ovrednotiti
rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področju ter o njih razpravljati. Nauči se
postaviti zaključke svojega dela in svoje delo tudi javno predstaviti v obliki predavanja in po
možnosti tudi članka.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
november

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Pisno preverjanje.
Ocenska lestvica, opravljeno od 6 – 10.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
št.študetnov-neomejeno
Opravljeni izpiti iz predhodnih letnikov (1-4), opravljen izpit iz čeljustne in zobne ortopedije

Obvezna študijska literatura in gradivo
Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary Treatment of Dentofacial Deformity. Mosby,
St. Louis, 2004.
Najnovejši strokovni in raziskovalni članki iz ustreznega področja

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi 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. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

