REŽIM ŠTUDIJA
Predmet: KLINIČNO APLIKATIVNA ANATOMIJA GLAVE IN VRATU
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število ECTS kreditnih točk: 3
Nosilec predmeta: CVETKO ERIKA
Študijsko leto: 2017/18
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
Datum objave režima študija: 18. 9. 2017

1. Cilji in kompetence
Študent osvoji znanja anatomije glave in vratu s topografskega in kliničnoaplikativnega
vidika. Pridobljeno znanje omogoči razumevanje delovanja in je osnova za prepoznavo
patološko spremenjene zgradbe obravnavanega področja. 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.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Izvaja se v oblik predavanj (6 ur) in vaj (9 ur).Študij poteka v zimskem semestru. Študentje
morajo priti na vaje pripravljeni, tj obvladati teoretične osnove na vajah obravnavane snovi.
Na vajah morajo imeti zaščitne halje, rokavice, anatomsko pinceto ter ustrezno literaturo.
Prisotnost na vajah je obvezna. Izostanki zaradi bolezni se lahko opravičijo samo na podlagi
potrdila zdravnika, drugi izjemni izostanki pa s primernim pisnim dokazilom. Nadomeščanje
vaje je mogoče v tekočem študijskem tednu - po predhodnem dogovoru z vodjo vaj.
*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa
Medicina in Dentalna medicina
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pred pričetkom in med vajo se preverja pripravljenost študenta, ki jo preveri vodja vaj z
ustnim pogovorom. Prisotnost, pripravljenost in sodelovanje med vajo je pogoj za uspešno
opravljeno vajo.
4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Pogoj za pristop h končnemu preverjanju znanja so uspešno opravljene vaje in prisotnost na
predavanjih.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Končno preverjanje znanja obsega kratka esejska vprašanja, in prepoznavanje struktur na
shemah in slikah anatomskih regij in presekov. Za pozitivno oceno mora študent doseči 60 %
točk.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
Druge določbe so skladne s 34. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in
veščin za EMŠ programa Medicina in Dentalna medicina. Med pisnim izpitom je dovoljeno le
pisalo.
7. Opombe in drugo
Osnova za preverjanje znanja je vsebina predavanj in vaj izbirnega predmeta. Dodatna
literatura je enaka kot za predmet Anatomija 2.
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