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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
Klinično aplikativna anatomija glave in vratu
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Cvetko Erika

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

✔

3.

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni

Izvajalci izbirnega predmeta
In•titut za anatomijo

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC
Katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo MF
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok UKC
Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in ve• čin, ki jih bo •tudent pri izbirnem predmetu
pridobil; oblika izvajanja (predavanja, seminarji, vaje, klinične vaje, itd.). Pri opisu (preverjanju
znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba upo•tevati veljavni učni načrt.
Predmet obravnava anatomijo glave in vratu s topografskega in klinično-aplikativnega vidika.
Izvaja se v obliki vaj in predavanj. Poudarek je na kliničnem pomenu posameznih struktur in
njihovem medsebojnem odnosu ter predstavitvi kliničnih primerov. Cilj predmeta je
nadgradnja znanja, pridobljenega pri predmetu Anatomija 2, z anatomsko sekcijo in s
proučevanjem presekov v različnih ravninah ter njihovo primerjavo s CT in NMR slikami.
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Jnuar 2017

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Oblike sprotnega in končnega preverjanja znanja in ve• čin, ki se uporabljajo pri predmetu.
Navedite način poprave ocene. Pri opisu (preverjanju znanja, itd.) izbirnega predmeta je treba
upo•tevati veljavni učni načrt.
Sprotno preverjanje med anatomskio sekcijo in analizo presekov. Zaključi se s pisnim izpitom
(kratka esejska vpra•anja in prepoznavanje struktur na shemah anatomskih regij. Za pozitivno
oceno je potrebno doseči 60 %.
Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Oceno je mogoče zvi•evati s pisnim izpitom na vseh razpisanih rokih za izbirni predmet.
Največje •tevilo •tudentov, ki lahko vpi•ejo izbirni predmet za določeni •tudijski program v
•tudijskem letu.
Izpiti, ki jih mora •tudent opraviti, da lahko vpi•e izbirni predmet.
(Upo•tevati je treba veljavni učni načrt predmeta.)
Omejitev: 40 •tudentov
Pogoj je opravljen izpit iz Anatomije 1.
Obvezna študijska literatura in gradivo
Kobe in sod. Anatomija I, III, IV. Skripta za •tudente medicine. Medicinska fakulteta UL.
Ljubljana, 1988, vse izdaje in ponatisi.
•irca A. Anatomija II. Skripta za •tudente medicien. Medicinska fakulteta Ljubljana, Ljubljana,
1995.
Anatomski atlasi.
Gradivo s predavanj.

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.
Izbirni predmet se ne izvaja za •tudente, ki na MF UL gostujejo v okviru programov
mobilnosti.

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.

