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1. Cilji in kompetence
Študenti poznajo prehranjevanje skozi različna razvojna obdobja človekovega življenja in
vplive na splošno ter ustno zdravje.
Študenti poznajo vpliv primerne prehrane kot pomembnega dejavnika za razvoj posameznika
in populacije.
Študenti poznajo vpliv primerne prehrane kot pomembnega dejavnika dobrega ustnega
zdravja populacije.
Študenti poznajo strategije promocije zdravja v povezavi s primerno prehrano v vseh okoljih
in za vsa razvojna življenjska obdobja ter za populacije s posebnimi prehranskimi potrebami.
Študenti poznajo strategije promocije zdravja v povezavi s primerno prehrano v vseh okoljih
in za vsa razvojna življenjska obdobja ter za populacije s posebnimi prehranskimi potrebami,
v povezavi z ustnim zdravjem.
Študenti poznajo in razumejo pomen ter posebnosti prehrane v posameznih razvojnih
življenjskih obdobjih za ustno zdravje.
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Znanje, ki ga študenti pridobijo, povežejo s kliničnim znanjem.
Študenti znajo kritično presojati, ovrednotiti in svetovati o ustreznosti prehrane za različne
ciljne skupine kot del promocije zdravja.
Študenti znajo kritično presojati, ovrednotiti in svetovati o ustreznosti prehrane za različne
ciljne skupine kot del promocije ustnega zdravja.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska
programa Medicina in Dentalna medicina
Informacije in obvestila o pouku predmeta Okolje in zdravje – prehrana v različnih starostnih
obdobjih in ustno zdravje za študente enovitega magistrskega študijskega (EMŠ) programa
Dentalna medicina so objavljena na spletni strani: http://www.mf.uni-lj.si/kjz/2884-.
Za tolmačenje določil Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita
magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina je pristojen dekan UL MF in
prodekan za študijske zadeve. Zato se o domnevnih neskladjih med Pravilnikom* in
Režimom študija za predmet Okolje in zdravje – prehrana v različnih starostnih obdobjih in
ustno zdravje za EMŠ program Dentalna medicina obvesti dekana UL MF in prodekana za
študijske zadeve.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Študent v skupini izdela in ustno predstavi eno seminarsko nalogo, ki jo oceni mentorica.
Pisni izdelek in ustno predstavitev seminarske naloge se ocenjuje s po 1‒10 točkami.
4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska
programa Medicina in Dentalna medicina
Pogoji za pristop k predmetnemu izpitu so izdelava in predstavitev seminarske naloge ter
prisotnost na vseh predstavitvah seminarjev.
5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Končno preverjanje znanja je sestavljeno iz ocene seminarske naloge (možnih je največ 20
točk) in pisnega izpita z 10 vprašanji izbirnega tipa (možnih je največ 10 točk). Skupaj je torej
možnih največ 30 točk, pri čemer mora biti vsak del ocenjen z najmanj 6 točkami.
OCENJEVALNA LESTVICA: 18, 19 točk: zadostno (6); 20‒22 točk: dobro (7), 23‒25 točk:
prav dobro (8); 26‒28 točk: prav dobro (9); 29, 30 točk: odlično (10).
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
Velja 34. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina.
7. Opombe in drugo
Študijska literatura za predmet Okolje in zdravje – prehrana v različnih starostnih obdobjih in
ustno zdravje za študente enovitega magistrskega študijskega (EMŠ) programa Dentalna
medicina je objavljena na spletni strani: http://www.mf.uni-lj.si/kjz/2884-.
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