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NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
IZBIRNI RAZISKOVALNI-ZOBNE BOLEZNI
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Janja Jan

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

✔

5.

✔

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof. dr. Janja Jan, prof. dr. Aleš Fidler, doc. dr. Iztok Štamfelj

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil:
- študent se spozna z etiologijo, diagnostiko, zdravljenjem in preprečcevanjem nekaterih
posebej izbranih problemov s podrocčja zobnih bolezni in endodontije. Naucči se poiskati
ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na tem podrocčju, skupaj z mentorjem
zasnovati raziskavo, jo predstaviti etičcni komisiji pri Ministrstvu za zdravje, izpeljati raziskavo,
statističcno ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področcju ter o njih
razpravljati. Naucči se postaviti zaključcke svojega dela in svoje delo tudi javno predstaviti v
obliki predavanja in pisni obliki (cčlanek, Prešernova raziskovalna naloga)
Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
Oblika
Celotenizvajanja:
semester.
- individualno delo mentorja s študentom

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
- ocena komisije ob kandidaturi raziskovalnega dela za Prešernovo priznanje ali nagrado.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Št. študentov - 2
- opravljeni izpiti iz predhodnih letnikov

Obvezna študijska literatura in gradivo
- Summitt JB in sod. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach.
Quintessence; 2006.
- Fejerskov O in Kidd E. Dental caries. The disease and its clinical management. Copenhagen
: Munksgaard; 2003 ali 2008 (izbrana poglavja).
- Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology, 2nd Edition. Oxford:
Wiley-Blackwell; 2009.
- najnovejši strokovni in raziskovalni lanki iz ustreznega podroja

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.
Ne izvaja.

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.

