Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: zimski in letni semester

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
IZBIRNI RAZISKOVALNI – OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
6

Nosilec izbirnega predmeta
PROF.DR. ALENKA PAVLIČ

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.ALENKA PAVLIČ

Sodelujoče katedre oz. inštituti

katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Kratek opis izbirnega predmeta
Namen predmeta je uvesti študenta v znanstveno raziskovalno delo na izbranem področju
otroškega in preventivnega zobozdravstva. Nauči se pripraviti pregled dosedanjih dognanj,
skupaj z mentorjem zasnovati in izvesti raziskavo, razpravljati o njenih rezultatih ter svoje delo
javno predstaviti.
Študenti se seznanijo z raziskovalnim delom in sodelujejo v vseh fazah raziskovalnega dela
na posebej izbranih kliničnih in bazičnih področjih otroškega in preventivnega zobozdravstva.

Okvirno obdobje v semestru, v katerem se bo izbirni predmet izvajal
zimski in letni semester

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

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
2 študenta
Opravljeni izpiti iz predhodnih letnikov.

Obvezna študijska literatura in gradivo
WR. Proffit. Najnovejši strokovni in raziskovalni članki iz ustreznega področja

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.

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.

