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1. Cilji in kompetence
Študent na predavanjih in seminarjih spozna in osvoji izrazoslovje, znanstvena in
tehnološka načela ter osnovne tehnološke postopke, da bo v višjih letnikih usposobljen
za uporabo sodobnih dentalnih materialov za estetsko oskrbo pacientov.
Spozna se z načeli uporabe različnih estetskih dentalnih materialov.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Predmet poteka v 3. letniku v obliki predavanj 5ur in 15 ur seminarjev. Udeležba na
predavanjih in seminarjih so obvezna.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pripravlejnost in sodelovanje študentov se preverja sproti, zaželjeno je interaktivno
sodelovanje na predavanjih. Osnova za razumevanje so znanja iz predmetov Predklinični
praktikum in Dentalni materiali.
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4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Posebnih pogojev ni.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit je v obliki pisnega dela z esejskimi ali testnimi vprašanji. Pozitivna ocena je, če je
študent dosegel 60% in višji uspeh.
Kot pogoj za uspešno preverjanje znanja se šteje tudi, če študent pripravi seminar.
Naslov teme za seminar in literaturo dobi pravočasno pri nosilcu predmeta vključujejo
tudi grafične prikaze.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
7. Opombe in drugo
Seznam predavanj
Kompozitni materiali 1
Kompozitni materiali 2
Adhezija na dentin in sklenino
Dentalni porcelani
Keramike visokih trdnosti
7.1.

Temeljna literatura

O'Brian W.J.: Dental materials and their selection, Quintessence Publishing 3. izdaja,
2002
Summitt
JB. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach.
Quintessence Publishing 3. izdaja, 2006
Članki v Zobozdravstvenem vestniku in tujih revijah (podatke o člankih sporočij nosilec
predmeta na predavanjih)

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