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1. Cilji in kompetence
Študent se spozna z raziskovalnim delom na posebej izbranih področjih s področja zobnih
bolezni in endodontije, sodeluje v vseh fazah raziskovalnega dela. 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 pisni obliki (članek, Prešernova raziskovalna naloga).
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Izbirni predmet, izvaja se v 5. letniku univerzitetnega programa dentalna medicina UL MF.
Delo poteka kot individualno delo pod nadzorom mentorja, kot samostojno raziskovalno delo,
zbiranje podatkov iz strokovne literature in pisanje raziskovalne naloge.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Redni, tedenski sestanki z mentorjem, kjer se oceni napredovanje dela in po potrebi prilagodi
načrt bodočega dela.
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4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Pogoj je pisni izdelek raziskovalne naloge, ki je po presoji mentorja primeren za oddajo za
kandidaturo za Prešernovo nagrado oz. priznanje.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Izdelana raziskovalna naloga, ki kandidira za Prešernovo nagrado oz. priznanje. Nalogo
oceni fakultetna oz. univerzitetna komisja; ocenjevalna lestvica v skladu s statutom UL.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
Merila za ocenjevanje študentske raziskovalne naloge za Prešernovo nagrado ali priznanje
so objavljena na spletni strani http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/1243
7. Opombe in drugo
Vpis je omejen, po predhodnem dogovoru z izvajalci predmeta (prof. dr. Janja Jan, izr. prof.
dr. Aleš Fidler, doc. dr. Iztok Štamfelj).
Literatura:
Študent zbira literaturo iz člankov, napotke dobi pri mentorju.
Govorilne ure:
prof. dr. Janja Jan, dr. dent. med., Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo
zobnega organa: četrtek, 11.00 – 12.00, ali po dogovoru (JANJA.JAN@MF.UNI-LJ.SI).

*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in
Dentalna medicina
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