РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

1

Наслов на наставниот предмет

МУКОГИНГИВАЛНИ АНОМАЛИИ

2

Код

ВЦИБМА3

3

Студиска програма

II циклус на стручни студии по дентална медицина

4

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за болести на устата
и пародонтот

5

Степен (прв, втор, трет циклус)

втор циклус

6

Академска година / семестар

1-ра година, II семестар

8

Наставник

проф. д-р А. Атанасовска проф. д-р С. Пешевска
н. сораб. К. Митиќ, н.сораб. Е Стефановска

9

Предуслови за запишување на
предметот

Потпис од сите предмети од прв семестар

10

Цели на предметната програма (компетенции): да се совлада дијагнозата и улогата на
мукогингивалните аномалии во етиопатогенезата на пародонтопатијата, нивното влијание врз
изборот на терапијската метода за третман на пародонталната болест, изборот на тераписката
метода (хируршка) за решавање на естетските и функционалните проблеми предизвикани од
мукогингивалните аномалии.
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7

Број на ЕКТС
кредити

Содржина на предметната програма:
предавања
Видови на мукогингивални аномалии
Дијагноза на мукогингивални аномалии
Влијание на мукогингивалните аномалии во етиопатогенезата на пародонталната болест
Влијание на мукогингивалните аномалии врз прогнозата на пародонталната болест
Влијание на мукогингивалните аномалии врз изборот на тераписката метода за
решавање на пародонталната болест
Избор на тераписка процедура за решавање на мукогингивалните аномалии
Хируршки методи за корекција на коронарно инсерирани френулуми и латерални плики
Хируршки методи за проширување на припојната гингива и продлабочување на
вестибулум
СМАТ (слободен мукогингивален автотрансплантант)
Решавање на естетските и функционалните проблеми на изолираните и на мултиплите
рецесии на гингивата
Регенеративни методи во решавањето на естетските и функционалните проблеми на
изолираните рецесии на гингивата
Регенеративни методи во решавањето на естетските и функционалните проблеми на
мултиплите рецесии на гингивата
Ретроспективна анализа на методите за решавање на мукогингивалните аномалии
вкупно

6

час
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
30

вежби
Дијагноза, прогноза и план на терапија за решавање на мукогингивалните аномалии
Клиничка работа, терапија на пародонтопатија кај болни со мукогингавални аномалии и
подготовка на пациенти за хируршки третман на мукогингивалните аномалии
Работа во хируршка сала
вкупно

час
10
20

студиска истражувачка работа
Анализа на современи релевантни научно-истажувачки трудови од областа на
мукогингивалните аномалии. Анализа и приказ на случаи од тројца пациенти со
мукогингивални аномалии

час
15

15
45

12

Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици
предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС

13

Вкупен расположив фонд на време

180 часа

14

Распределба на расположивото
време

Предавања-30 часа, вежби-45 часа, студиска истражувачка
работа- 15 часа, домашно учење и оценување- 90 часа

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

15

Форми на наставните
активности

15.1.
15.2.
16.1.

16

Други форми на активности

Предавања- теоретска настава

30 часови

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

45 часови

Проектни задачи

16.2. Самостојни задачи

15 часови

16.3. Домашно учење
17.1.

17

Начин на оценување

180 часови

Тест

50 бодови

Активност и учество на предавања и
вежби-10 бодови; Семинарска работа
17.2.
/проект (презентација : писмена и
усна)-10 бодови

20 бодови

17.3. Завршен(усен ) испит

30 бодови
до 59 бода

18

5 (пет) (F)

од 60 до 67 бода

6 (шест) (Е)

Од 68 до 75 бода

7 (седум) (D)

од 76 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 93 бода

9 (девет) (В)

од 94 до 100 бода

10 (десет) (А)

Критериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и
освојување на минимум 42 бода од предвидените активности и од
тестот. Доколку студентот не освои минимум 42 бода, во следниот
испитен рок ќе полага писмен дел од испитот(70 бода) и завршен
испит(30 бода).

20

Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски јазик

21

Метод на следење на
квалитетот на наставата

Самоевалуација од страна на студентите, контрола на асистентите во
изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот
успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го
положиле предметот

Литература
Задолжителна литература
22

22.1.

Ред . Автор
бр.

Наслов

Издавач

Година

1

Linde J.

Klinička
parodontologija i
implantologija

Globus, Zagreb

2009

2

Б.Димитријевиќ

Клиничка
пародонтологија

Завод за
уџбенике

2010

3

Herbert F.Wolf,
Parodontologija,
NAKLADA SLAP
Edith M.
Stomatoloski atlas
Rateitschak-Pluss i
Klaus H.
Rateitschak

2009

Дополнителна литература
22.2.

Ред . Автор
бр.

Наслов

Издавач

Година

1

Clinical
Periodontology

Saunders

2011

Carranza's
2011

